Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23 dyrektora PSP-3
z dnia 26.10.2020 r.

Zasady zachowania obowiązujące podczas pracy na platformie edukacyjnej
OFFICE 365 w PSP-3 w Kędzierzynie-Koźlu w czasie nauczania zdalnego
1. Microsoft Office 365 służy tylko do celów dydaktycznych – prowadzenia zajęć,
wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela.
2. W Teams zabronione jest zakładanie zespołów przez uczniów – uczeń pracuje tylko w
zespołach założonych przez nauczyciela.
3. Uczeń loguje się do Office 365 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by sprawdzić
sprzęt jeszcze przed rozpoczęciem lekcji.
4. Lekcję online zawsze rozpoczyna i kończy nauczyciel.
5. W czasie lekcji online włączony mikrofon ma tylko uczeń, który udziela odpowiedzi,
pozostali uczniowie mają mikrofony wyłączone.
6. Jako obrazek profilowy uczeń może wstawić tylko swoje zdjęcie (wychowawca musi
je zaakceptować) lub pozostawić automatycznie wyświetlające się inicjały.
7. Zakazane jest spamowanie na czacie, czat służy tylko do porozumiewania się osób,
które nie mają mikrofonów.
8. Na polecenie nauczyciela uczeń zobowiązany jest włączyć kamerkę.
9. Uczeń w czasie lekcji powinien zachowywać się tak, jakby to była lekcja stacjonarna,
tzn. w czasie lekcji online nie je, nie pije, ma odpowiednie ubranie (nie piżamę). Jest
to wyraz szacunku do nauczyciela oraz pozostałych uczestników zajęć. Między
lekcjami są odpowiednio długie przerwy, podczas których można np. spożyć posiłek.
10. Zabronione jest wyrażanie treści naruszających godność lub dobra osobiste innych,
wszystkie działania powinny być kulturalne i nie mogą nikogo obrażać.
11. Zabronione jest nagrywanie zajęć, robienie screenów (zrzutów ekranowych),
blokowanie uczestników spotkania.
12. W lekcjach online uczniom nie towarzyszą rodzice ani rodzeństwo, ponieważ może to
onieśmielać innych uczniów, rozpraszać ich.
13. Jeśli lekcje będą zakłócane przez rodziców podpowiadaniem dziecku, włączaniem się
do lekcji, nauczyciel ma prawo zwrócić uwagę, a w przypadku nieskuteczności
przerwać zajęcia danemu uczniowi, nie całej klasie.
14. Każdy użytkownik platformy jest zobowiązany do przestrzegania przyjętych zasad.
15. Naruszenie zasad może skutkować obniżeniem oceny zachowania.
16. Regulamin może być modyfikowany, obowiązuje wersja zamieszczona na stronie
szkoły.

