
 

 

SAVOIR VIVRE  

ZAJĘĆ ONLINE W SPOŁECZNEJ CZWÓRCE 

 

Drodzy Uczniowie, przypominam zasady zajęć i spotkań online. Zostały spisane, aby ułatwić 
wszystkim udział w zajęciach i ich prowadzenie. Jeśli macie jakieś zastrzeżenia albo dodatkowe 
pomysły, proszę o zgłoszenie ich mailem: marlena.rynowiecka@spolecznaczworka.pl  

1. Przed zajęciami 

● Zadbaj, aby wstać odpowiednio wcześniej, zjedz coś, zadbaj o poranną 
toaletę, przygotuj swoje stanowisko pracy.  

● Wyłącz wszystko, w szczególności gry i filmy, co zbędne w trakcie lekcji 
na Twoich urządzeniach. To, co dzieje się̨ w tle, może rozpraszać ́i przeszkadzać 
Tobie i innym. Może też wpływać na jakość połączenia. 

● Przygotuj niezbędne materiały potrzebne na lekcję np. podręcznik, zeszyt, 
przybory. 

2. Loguj się zawsze na udostępnione linki z własnego konta szkolnego 
(imie.nazwisko@spolecznaczworka.pl).  
Dzięki temu nikt spoza szkoły nie dostanie się na Twoje zajęcia. 

3. Linki do wszystkich lekcji online są indywidualne dla każdej klasy. Dla 
bezpieczeństwa uczestników lekcji nikomu ich nie udostępniaj.  

4. Dołączaj do zajęć punktualnie. To ważne, żeby szanować wzajemnie swój czas.  

5. Kiedy dołączysz do lekcji, przywitaj się, powiedz: ,,Dzień dobry”.  

6. Po dołączeniu do zajęć wyłącz mikrofon, ale miej włączoną kamerę, tak abyś            
była/a widoczna dla innych. 
Podstawą wpisania obecności jest połączenie z czynną kamerą przez całą lekcję.           
Wyjątkiem są sytuacje, w których problem techniczny jest zgłoszony wcześniej          
wychowawcy w wiadomości w Librusie. 
Niewskazana jest zmiana tła widoku kamery. Może to wpływać na jakość połączenia online  
i dekoncentrację Twoich rówieśników. 

7. Podczas lekcji zadbaj o to, aby skupić się wyłącznie na pracy z nauczycielem i grupą.               
Unikaj ,,rozpraszaczy’’, bądź aktywny, pytaj, gdy czegoś nie rozumiesz. Twoje          
zaangażowanie ułatwi Ci naukę i pozytywnie wpłynie na atmosferę na zajęciach.  
 

8. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę̨, która prowadzi 
zajęcia. Zgłoś się i poczekaj na swoją kolej.  
 

9. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać . 
Złamanie tej ważnej zasady jest nieetyczne i może mieć również konsekwencje prawne. 



10.Pisząc na czacie GoogleMeet’a i w trakcie aktywności na ClassRoom’ie - NIE PISZ CAPS 
LOCKIEM. 

11. Nauczyciel informuje o zakończeniu lekcji, da Ci znać , kiedy możecie opuścić 
spotkanie. Nie wychodź wcześniej, to niegrzeczne. Kiedy prowadzący zakończy lekcję, 
pożegnaj się, powiedz: 
,,Do widzenia”.  

12.W trakcie przerwy staraj się odejść od komputera. Poświęć ten czas na zjedzenie posiłku, 
odpoczynek, regenerację. 

13.Jeśli coś Cię niepokoi lub masz pytania, poinformuj o tym nauczyciela, możesz to zrobić  
w czasie konsultacji. Linki do konsultacji znajdziesz na dysku współdzielonym Swojej klasy. 

Marlena Rynowiecka 
 
 
 
 
 


