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1. Punktualnie logujemy się na zajęcia zgodnie z planem lekcji. 

2. Dołączamy do zajęć lekcyjnych po rozpoczęciu ich przez nauczyciela. 

3. Nie używamy nieodpowiednich zdjęć profilowych. 

4. Posiadamy sprawny sprzęt do uczestniczenia w zajęciach zdalnych (przy 

włączonych: kamerze i mikrofonie na żądanie nauczyciela), w przypadku awarii 

w/w urządzeń/braku dostępu do Internetu, fakt ten rodzic zgłasza wychowawcy. 

5. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach (przy biurku/stoliku). 

6. Uczestniczymy w zajęciach w stosownym stroju nieodbiegającym od standardów 

szkolnych. 

7. Zachowujemy kulturę osobistą – w mowie i w piśmie. (Dzień dobry. Cześć. Proszę 

powtórzyć. Potrzebuję pomocy. Czy mogę…?). 

8. Dajemy sobie prawo do popełnienia błędu – bez krytyki, wyśmiewania 

i nieprzyjemnych komentarzy. 

9. Posiadamy podręcznik i zeszyt przedmiotowy, w którym na bieżąco sporządzamy 

notatki z lekcji oraz inne materiały wymagane przez nauczyciela potrzebne do 

efektywnego uczestniczenia w zajęciach. 

10.  Samodzielnie i uczciwie rozwiązujemy testy, sprawdziany oraz inne prace 

kontrolne; w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do samodzielności pracy 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 

11.  Niestosowanie się do powyższych przepisów będzie skutkowało odpowiednimi 

karami statutowymi. 

13.  Systematycznie logujemy się do Teams i dziennika elektronicznego Vulcan, by na 

bieżąco odczytywać wiadomości. 

14.  Wysyłamy zadania domowe w terminie wyznaczonym przez nauczyciela; wysłane 

prace podlegają ocenie. 



15.  Przekazujemy wszystkie prace w formie i jakości czytelnej dla nauczyciela. 

16.  Dbamy o usprawiedliwianie nieobecności zgodnie z przepisami zawartymi 

w statucie szkoły. 

17.  Niezależnie od tego, czy lekcja jest stacjonarna czy zdalna, NIE WOLNO jej 

nagrywać i robić zdjęć. Jest to złamanie prawa, które będzie zgłaszane organom 

ścigania.  

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 

 Rozporządzenie MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 

 Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 

493). 

 Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie       w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 

492). 

 Rozporządzenie MEN z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.). 


