Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie
ZASADY PRACY PODCZAS LEKCJI ONLINE

Spotkanie online może okazać się przez dłuższy czas jedynym sposobem na bezpośrednią
komunikację z innymi uczniami z klasy i nauczycielami. Podczas nauczania zdalnego przestrzegaj
następujących zasad:
1. zadbaj o swój wizerunek. Przygotuj się do lekcji tak, jak do pójścia do szkoły – wstań wcześniej,
ubierz się, zjedz śniadanie, zadbaj o porządek i ciszę w miejscu nauki, przygotuj potrzebne
podręczniki, zeszyty i przybory szkolne;
2. przed przystąpieniem do lekcji online usuń z miejsca nauki wszelkie rzeczy, które mogą Cię
rozpraszać, wyłącz telewizor, radio, zamknij psa, kota (inne zwierzątka) w innym pomieszczeniu;
3. poproś, aby inni członkowie rodziny nie pojawiali się w tle i nie rozpraszali Cię podczas lekcji – to,
co będzie działo się w tle, będzie widoczne dla wszystkich osób uczestniczących w lekcji. Zadbaj
o to, co jest widoczne w tle – może trzeba pościelić łóżko lub uporządkować pokój;
4. przed każdymi zajęciami wyłącz wszystko, co masz na komputerze, tablecie lub na komórce –
zajmij się wyłącznie lekcją, podczas zajęć online nie spożywaj posiłków, nie pij napojów, nie żuj
gumy i nie jedz słodyczy – tak jak na lekcji;
5. ekrany to teraz nasza wirtualna klasa online – podobnie jak w szkole – nie odzywaj się wulgarnie,
nie wyśmiewaj i nie krytykuj, nie obrażaj, nie wygłupiaj się i nie rozpraszaj innych - zachowuj się
godnie i z szacunkiem - tak, jak w klasie, Twoje zachowanie podczas lekcji online będzie
podlegało ocenie;
6. loguj się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywaj się pod nikogo, nie zmieniaj
nicków w czasie lekcji – dzięki temu wiemy, że Ty to Ty. W sytuacjach podszywania się pod
kogoś odkrycie adresu IP i ustalenie sprawcy jest bardzo proste, a konsekwencje surowe;
7. link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy – dla swojego bezpieczeństwa
i bezpieczeństwa innych uczniów i uczennic z klasy nie podawaj nikomu hasła dostępu do naszych
zajęć;
8. Twój wizerunek, wizerunek każdej uczennicy, ucznia i nauczyciela jest dobrem osobistym
w rozumieniu cywilnoprawnym, co oznacza, że nagranie lub zdjęcia przedstawiające osobę nie
mogą być dalej udostępniane bez zgody tej osoby. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić
print screenów i upubliczniać. Złamanie tej zasady wiąże się nie tylko z wykluczeniem z lekcji, ale
może być uznane za cyberprzemoc, a sprawca poniesie konsekwencje przewidziane prawem;
9. głos na lekcji zabieramy po kolei, jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia, gdy chcesz
zabrać głos – zgłoś się do odpowiedzi;
10. czat dołączony do komunikatora i powiązany z grupą lekcyjną służy tylko do komunikacji
w sprawach związanych z lekcją;
11. widzisz coś, co Cię niepokoi – reaguj i informuj niezwłocznie o tym wychowawcę lub
nauczyciela;
12. zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia, szanujmy swój czas i koncentrujmy się na
tym, co dzieje się na zajęciach. W przypadku zakłócenia lekcji, nauczyciel może wyciszyć klasę
i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.
13. nauczyciel zaczyna i kończy zajęcia sprawdzając, kto uczestniczył. Uczniowie rozłączają się za
wyraźną zgodę nauczyciela (nauczyciel wywołuje połączenie na początku zajęć i opuszcza grupę,
kończy zajęcia pierwszy).
14. jeśli spóźniłeś się dołączyłeś do lekcji w jej trakcie, zrób to dyskretnie, aby nie zaburzyć jej
przebiegu, jeżeli w trakcie lekcji zaistnieją komplikacje, to wycisz mikrofon lub opuść grupę, ale
poinformuj na czacie nauczyciela, że z ważnych przyczyn opuszczasz zajęcia (na chwilę lub na
stałe);
15. jeśli masz problemy z łączem internetowym lub wiesz, że z ważnych przyczyn nie będziesz
mógł/mogła uczestniczyć w lekcji, powiadom o tym nauczyciela.

