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1. Do lekcji w trybie on-line jestem przygotowany, co oznacza, że:
a. mam przy sobie podręcznik, ćwiczenia, zeszyt oraz przybory, o które poprosił nauczyciel;
b. zapoznałem się z materiałami, które wcześniej zostały mi udostępnione;
c. nie spóźniam się.
2. Kiedy dołączam do lekcji on-line, wyciszam mikrofon, czyli:
a. nie włączam mikrofonu dopóki nauczyciel mnie o to nie poprosi;
b. nie zabieram głosu bez pozwolenia nauczyciela - nie włączam się w dyskusje z
kolegami/koleżankami, nie przerywam innym ich wypowiedzi;
c. kiedy dołączę spóźniony, nie witam się ze wszystkimi, ale wyciszam mikrofon i staram się
nie zaburzać toku zajęć. W prywatnej korespondencji z nauczycielem dowiaduję się, co
mnie ominęło.
3. Obecność na lekcji potwierdzona jest poprzez udział w niej przy włączonej kamerze:
a. wyłączona kamera oznacza nieobecność ucznia na lekcji;
b. jeżeli z powodów technicznych włączenie kamery nie jest możliwe, rodzic/opiekun
prawny powinien przed rozpoczęciem zajęć poinformować o tym wychowawcę klasy.
4. Nie korzystam z czatu podczas lekcji, co oznacza, że:
a. nie rozmawiam na czacie z kolegami i koleżankami;
b. nie wrzucam tam linków, emotikonek, itp.
c. czatu używam TYLKO na prośbę nauczyciela lub aby zasygnalizować problemy
techniczne;
d. pamiętam, że to co piszę na czacie widzą wszyscy, włącznie z nauczycielem.
5. Lekcje on-line to także lekcje, czyli:
a. w komunikacji z nauczycielami i kolegami z klasy używam zwrotów grzecznościowych
oraz dbam o kulturę języka;
b. mam odpowiedni strój.
6. Łamanie powyższych zasad może skutkować usunięciem Cię z trwającego spotkania.
Decyzję o tym podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia, jeśli mimo próśb, nie będziesz się do
nich stosował.
7. Upublicznianie, wykorzystywanie, utrwalanie (nagrywanie), przerabianie, komentowanie
wizerunku uczestników lekcji on-line jest zabronione i wiąże się z konsekwencjami
prawnymi.
8. Nie wychodzę w czasie lekcji, nie jem, picie mam przygotowane przed lekcją, z toalety
korzystam między zajęciami.

