
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie 

z dnia 23 października 2020 r.  

 

Szczegółowe zasady  

bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach  

z wykorzystaniem technologii informacyjno –komunikacyjnych obowiązujące w Szkole 

Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego  

w Józefowie 

 
1. Przed każdymi zajęciami należy wyłączyć wszystko na komputerze lub komórce, co 

może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.  

2. Należy zawsze logować się swoim imieniem i nazwiskiem, nie wolno podszywać się 

pod nikogo innego.  

3. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie wolno podawać nikomu spoza 

klasy hasła dostępu ani linku do prowadzonych zajęć.  

4. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować i robić print screenów bez zgody 

nauczyciela. Publikowanie i rozpowszechnianie zarejestrowanych nagrań i fotografii 

jest zakazane. Złamanie tych zasad wiąże się z konsekwencjami wychowawczymi, a w 

przypadku publikowania lub rozpowszechniania – także prawnymi. 

5. W trakcie lekcji należy odzywać się kulturalnie, nie używać wulgaryzmów, nie 

wyśmiewać innych, nie wolno krytykować i obrażać. 

6. Nie wolno podnosić na siebie głosu mówiąc przez komunikator, czy w trakcie 

aktywności na forach.  

7. Nie wolno rozłączać się przed zakończeniem zajęć bez zgody nauczyciela 

prowadzącego lekcję.  

8. Uczeń jest obecny na zajęciach online, gdy jest zalogowany, potwierdza swoją 

obecność przez mikrofon, czat lub kamerkę. W razie problemów technicznych należy 

zgłosić problem wychowawcy/nauczycielowi prowadzącemu lekcje. Nauczyciel może 

poprosić o włączenie kamerki podczas pisania kartkówki/sprawdzianu.  

9. Uczeń nieobecny na zajęciach online zobowiązany jest do uzupełnienia materiału 

omawianego na zajęciach we własnym zakresie.  

10. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i 

koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, 

nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym 

uczniom. 

11. W czasie korzystania z sieci internetowej w celu zachowania bezpieczeństwa należy: 

1) Korzystać z oprogramowania antywirusowego;  

2) Otwierać wiadomości tylko od znajomych osób, wychowawców, nauczycieli;  

3) Ostrożne i rozważnie pobierać pliki z sieci;  

4) Nie podawać w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłać swoich zdjęć;  

5) Chronić swoje konta np. na serwerach społecznościowych;  

6) Stosować trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter, cyfr i znaków;  

7) Unikać klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail;  

8) Czytać regulaminy korzystania np. z portali. 


