
Regulamin uczestniczenia w zajęciach on – line 

Udział w zajęciach on – line nie jest obowiązkowy (bierzemy pod uwagę brak sprzętu w domu, problemy z 

Internetem itd.). Jeśli nie będziesz na lekcji on – line Twój udział w jej ramach będzie opierać się na Karcie 

Pracy umieszczonej przez nauczyciela w Librusie w zakładce Zadania domowe lub w inny ustalony przez 

nauczyciela sposób. 

 

PRZESTRZEGAJ ZASAD 

 

1. Twoje lekcje odbywają się zgodnie z planem. Sprawdź przeddzień wieczorem w Librusie poprzez jaki 

komunikator odbędzie się lekcja. 

 

2. Gdybyś miał problem ze sprzętem i połączeniem nie szukaj samodzielnie rozwiązania, nie akceptuj 

kliknięciem pojawiających się komunikatów. Po prostu odłóż telefon i pracuj z Kartą. 

 

 

3. Pamiętaj, że punktualność jest ważna – dlatego prosimy, abyś logował się na lekcje we właściwej 

godzinie. Spóźnienia będą zaburzały lekcje. 

 

4. Na lekcji on – line nie możemy sobie wzajemnie przeszkadzać. Wyłącz mikrofon w trakcie trwania 

lekcji. To ważne, żeby wszyscy uczniowie dobrze słyszeli nauczyciela. Wtedy będzie Wam się dobrze 

pracowało. 

Mikrofon włącz, gdy nauczyciel udzieli Tobie głosu 

 

5. Jeśli masz pytania, będziesz mógł je zadać na czacie lub poczekaj, aż nauczyciel odda Ci głos. Twój 

nauczyciel ustali wcześniej z Wami, w jaki sposób będziecie się z nim komunikować tak, aby przebieg 

lekcji był sprawny. 

 

6. Pamiętaj, że lekcji nie wolno nagrywać. Nie wolno utrwalać cudzego wizerunku bez jego zgody,                    

bo takie zachowanie jest złamaniem prawa. Może się zdarzyć, że nauczyciel nagra swoje wystąpienie, 

aby inne klasy mogły z niego skorzystać. 

 

7. Do lekcji przygotuj zeszyt, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń, jeśli taki używacie. 

 

8. Pamiętaj też, że Twoja kamera pokazuje obraz z miejsca, w którym jesteś. Zastanów się nad tym, jaką 

przestrzeń pokażesz innym. 

 

9. Zajęcia służą do wyjaśniania problemów dydaktycznych i wychowawczych, nie są miejscem spotkań 

towarzyskich. Po zakończeniu zajęć – wyloguj się. 

UWAGA! Przy korzystaniu z telefonu podczas rozmów on – line pamiętaj o ewentualnych kosztach 

połączeń -  nie odpowiadamy za nie a mogą być czasem duże, gdy korzystamy z połączeń w telefonach 

na kartę lub abonament po wykorzystaniu limitu danych. 

 

 

PAMIĘTAJ, że problemy z połączeniem mogą wynikać z braku Internetu. Jeśli pracujesz z 

telefonem na kartę lub limitowanym Internetem nie nawiązuj połączeń telefonicznych. 

Wykorzystuj domowe wi fi lub przejdź na Kartę Pracy. 


