
Regulamin wideokonferencji  

Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce. To, co 

dzieje się w tle może nas po prostu rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach. 

Seriale, portale, gry - możemy się nimi zająć po lekcji online.  

W lekcjach uczestniczą tylko uczniowie danej klasy. Udział innych osób bez wiedzy i zgody 

nauczyciela jest zabronione. Wideokonferencje nie są zajęciami otwartymi, wszyscy dbamy o 

ochronę danych osobowych. 

W czasie zajęć mamy włączone kamery.  

Lekcje są prowadzone zgodnie z ustalonym planem i trwają max. 30 min. Uczniowie 

nieobecni mają obowiązek nadrobić materiał. 

Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj nie 

odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.  

Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo innego, 

nie zmieniamy nicków w czasie lekcji.  

Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa 

wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych 

zajęć. 

Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. Złamanie tej 

ważnej zasady wiąże się z konsekwencjami prawnymi.  

Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia lub 

przez uczniów - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi. Nie podnosimy na siebie głosu.  

Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie o tym nauczyciela. 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. 

Nagrywanie spotkań online bez wiedzy i zgody ich uczestników jest naruszeniem norm 

społecznych. To tak, jakby nagrywać normalną lekcję ukrytym dyktafonem. Wizerunek jest 

dobrem osobistym w rozumieniu cywilnoprawnym. Wizerunek - czyli na przykład nagranie 

lub zdjęcia przedstawiające osobę - nie mogą być dalej udostępniane bez zgody tej osoby.  

Jeśli Wasze zachowanie będzie naruszało normy współpracy w grupie, może zostać uznane za 

cyberprzemoc, a sprawca poniesie przewidziane prawem konsekwencje. W sytuacjach 

podszywania się pod kogoś odkrycie adresu IP i ustalenie sprawcy jest bardzo łatwe. 

 


