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POROCEDURA PRACY PODCZAS ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM METOD 
I TECHNIK NA ODLEGŁOŚĆ 

 

1.Zachowaj kulturę osobistą w mowie i piśmie, stosuj zwroty: „dzieo dobry”, „do widzenia”, „czy 
mogę…”, „proszę powtórzyd…”, „potrzebuję pomocy…”, „mam problemy techniczne…”. 

2. Przed lekcją załatw swoje potrzeby, np. zjedz, skorzystaj z toalety. Podczas lekcji nie należy 
spożywad posiłków i żud gumy. Lekcja online trwa 30min. Dasz radę! Podczas lekcji nie baw się z 
domownikami, nie zajmuj się zwierzętami, nie graj w gry komputerowe, nie baw się komórką, nie graj 
na tablecie. Skup się na lekcji online. To twoja szansa na zdobycie wiedzy. Skorzystaj z niej!  

3. Wyłącz wszystko, co może Cię rozpraszad oraz przeszkadzad Twoim koleżankom, kolegom i 
nauczycielowi, np. telewizor, radio, telefon, gry itp. Poproś domowników, aby Ci nie przeszkadzali. 

4. Bądź przygotowany do zajęd. Przygotuj komputer, laptop, tablet, książki, zeszyty, dwiczenia, 
przybory szkolne itp. Zadbaj też o wygodne i czyste miejsce do pracy. Nadal, jako uczeo jesteś 
zobowiązany do przygotowywania się do zajęd i przygotowywania wszelkich potrzebnych przyborów, 
materiałów. 

5. Lekcję rozpoczyna i kooczy nauczyciel. Dołącz do lekcji rozpoczętej przez nauczyciela. 

6. Czat przedmiotowy traktuj poważnie. To nie spotkanie towarzyskie, to narzędzie pracy. Nauczyciel 
widzi wszystko, co tu umieszczasz. Nie czatuj z kolegami, to nie czat prywatny. Pamiętaj, że lekcja on-
line jest tą samą lekcją, co zajęcia w szkole i obowiązują wszelkie zasady kultury. Np. nie rozmawiaj z 
nauczycielem, kiedy jesteś ubrany w piżamę czy leżysz w łóżku. Przebierz się w „codzienne ubranie”. 
Do szkoły też nie przychodzisz w piżamie  

7. Mikrofon w czasie zajęd jest wyłączony. Włączasz go, kiedy nauczyciel Cię o to poprosi. Jeśli chcesz 
coś powiedzied, zgłoś chęd zabrania głosu przez podniesienie ręki („łapka” na pasku narzędzi Teams). 
Nauczyciele po zadaniu pytania sam wybiera osobę, która ma zabrad głos. Kiedy wszyscy jednocześnie 
będą mówid zrobi się chaos.  

8. Wszystko, co zamieszczasz w sieci, NIE ZNIKA – zostaje! Obrażanie, dokuczanie, poniżanie = HEJT. To 
przestępstwo! Szanuj rówieśników i nauczyciela. 

9. Nagrywanie, kopiowanie, upublicznianie wizerunku to także przestępstwo! Uszanuj prywatnośd 
innych osób, tak jak chciałbyś sam byd szanowany, a Twój wizerunek był chroniony. Absolutnie 
zakazane jest robienie zrzutów ekranu, zdjęd czy nagrywanie zajęd. To, co dzieje się na lekcji online nie 
może byd upowszechnione. 

10. Szanujmy wzajemnie swój czas! Możesz przekazywad nauczycielowi swoje prace i zadania przez e-
dziennik lub Teams, ale nie oczekuj, że nauczyciel od razu oceni Twoją pracę lub udzieli Ci informacji 
zwrotnej. 

11. Jeżeli możesz, nie ustawiaj tła podczas video czatów, gdyż utrudnia to nauczycielowi kontakt z 
Tobą. Często zamazujesz się i znikasz z ekranu mimo tego, że jesteś przed kamerką i nauczyciel widzi 
tylko tło. Jeżeli zależy Ci, aby ustawid tło, wykorzystaj jedynie, jednolity spokojny kolor. 

12. Na miejscu zdjęcia profilowego powinieneś umieścid swoje inicjały bądź swoje aktualne zdjęcie.  
W razie pojawienia się niewłaściwych znaków, zdjęd itp., wychowawca lub nauczyciel przedmiotu, 



poinformuje rodzica o tym fakcie i zostanie wpisana uwaga z zachowania. Podczas nauczania 
zdalnego, nadal obwiązuje ocenianie zachowania.  

13. Nie wyłączaj kamerek, mikrofonów twoich kolegów, nie wyrzucaj nikogo ze spotkania na Temsach. 
To zachowanie utrudnia pracę i przeszkadza twoim kolegom. Przeszkadzasz wówczas w prowadzeniu 
zajęd. 

14. Kiedy nauczyciel prosi cię o włączenie mikrofonu - zrób to. Im szybciej to wykonasz tym sprawniej 
potoczy się lekcja i nauczyciel będzie mógł Ci poświęcid więcej czasu. 

15. Na zajęcia wychowania fizycznego zakładaj strój sportowy. Na tych zajęciach wykonujesz 
dwiczenia, więc powinieneś się przebierad. Dla bezpieczeostwa dwicz w obuwiu sportowym. 

16. Na zajęciach miej włączoną kamerę, (jeśli to możliwe). Nauczyciel wtedy widzi czy słuchasz, jak 
wykonujesz powierzone Ci zadania i czy poprawnie wykonujesz dwiczenia na zajęciach z wychowania 
fizycznego. Ułatwi to pracę nauczycielowi i Tobie. 

17. Bądź punktualny. Pamiętaj, że lekcja trwa 30min. 


