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Udział ucznia w lekcjach zdalnych. 
Uczeń: 
- Codziennie loguje się na e-dziennik 

- Systematycznie odbiera wiadomości i uczestniczy w lekcjach online (według planu) 

- Terminowo wykonuje i odsyła polecone zadania (zasady ustalone z prowadzącym zajęcia) 

- Warunkiem obecności na lekcji (zaznaczonej na planie na biało) jest odczytanie przez ucznia 
wysłanych przez moduł Zadania domowe informacji tego samego dnia, między godziną 8.00 a 15.15 

Za spełnienie ww. kryteriów uczeń otrzymuje raz w miesiącu począwszy od 26 października  od 
każdego nauczyciela przedmiotu punkty od -5 do +5 w kategorii punktów ,,zdalna nauka z 
komentarzem. 
 

Kultura zachowania w sieci, netykieta obowiązująca podczas pracy online 

Uczeń: 
- przed każdymi zajęciami wyłącza wszystko, co może zakłócać przebieg zajęć, ma odpowiednio 
przygotowane miejsce pracy: podręczniki, zeszyty, ćwiczenia, przybory szkolne 

- loguje się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, ewentualnie członków rodziny, nie podszywa się 
pod nikogo innego 

- ma włączoną kamerę i mikrofon 

- nie zakłóca przebiegu lekcji, jest aktywny i stosuje się do poleceń prowadzącego zajęcia 

- nie udostępnia linków z dostępem do lekcji osobom postronnym; 
- nie nagrywa, nie robi zdjęć i nie streamuje podczas lekcji; 
 

Spotkania: 
1. Link do lekcji online jest indywidualny dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy linku dostępu do naszych zajęć. 
2. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. Złamanie tej 
ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też  z konsekwencjami prawnymi. 
3. Jeśli zajęcia będą zakłócane, prowadzący może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko 
wskazanym uczniom 

 

Za naruszenie ww. zasad netykiety - począwszy od 26 października 2020 roku uczeń traci prawo do 
uzyskania dodatkowych 20 punktów miesięcznie (które przysługują mu zgodnie z PSO, jeśli nie 
otrzymał w danym miesiącu innych punktów ujemnych). 
 

Pozostałe kryteria zawarte w Punktowym Systemie Oceniania nie ulegają zmianie i nadal 
obowiązują. 


