
Regulamin zajęć on-line Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie 

 1. Każdy uczestnik zajęć on-line prowadzonych w Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren w 
Dąbrowie zobowiązany jest do przestrzegania zasad “netykiety” i zapoznania się z nią przed 
korzystaniem z narzędzi do prowadzenia zajęć on-line. (źródło wikipedia - 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta). 

 2. Korzystanie z zajęć nauki zdalnej oznacza zapoznanie się z netykietą i zobowiązuje uczestnika do 
jej przestrzegania. 

 3. Zajęcia on-line służą uczniom i nauczycielom do komunikowania się między sobą oraz do 
przekazywania materiałów związanych z realizacją podstawy programowej danego przedmiotu w 
szkole podstawowej. 

 4. Każdy uczestnik korzystający z wideokonferencji zobowiązany jest do logowania się poprzez “nick” 
- w którym podaje swoje imię i nazwisko. 

 5. Zabronione jest przekazywanie linków wideokonferencji innym osobom nieupoważnionym do 
wzięcia w niej udziału i podszywania się pod tożsamość innej osoby. (Zgodnie z dodanym w 2011 r. 
art. 190a par. 2 kodeksu karnego za podszywanie się pod inną osobę poprzez wykorzystanie jej 
wizerunku lub innych danych osobowych grozi do trzech lat więzienia. Sprawca musi jednak działać w 
celu wyrządzenia jej szkody.) 

 6. Podszywanie się pod inną osobę fizyczną w trakcie wideokonferencji wiąże się z wykroczeniem 
prawnym, W szczególnych przypadkach rażąco uniemożliwiających pracę innym uczestnikom 
(obrażanie, publikacja wizerunku osobom trzecim, itp.) może być zgłaszane do organów ścigania na 
podstawie zapisanych zrzutów ekranowych itp. 

 7. Prowadzący zajęcia może bez zbędnych wyjaśnień usunąć uczestnika spotkania jeśli stwierdzi, że 
działa on na szkodę i komfort pracy innych uczestników poprzez: 

 a. wpisywanie wulgarnych i niezrozumiałych “nick-ów”, 

 b. wypisywanie na czacie wulgarnych treści, 

 c. wypisywanie treści niezwiązanych z tematem wideokonferencji, 

 d. udostępnianie rażących zdjęć profilowych niezgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego 
wychowania (zdjęcia w negliżu, nie swoje zdjęcia itp.),  

e. nieudostępnienie na żądanie prośbę prowadzącego swojego wizerunku poprzez kamerę, 

 f. nieudostępnienie dźwięku ze swojego urządzenia do wideokonferencji na prośbę prowadzącego,  

g. udostępnianie dźwięku, obrazu i treści niezwiązanych z tematem wideokonferencji,  

h. brak udziału w dyskusji na spotkaniu, na prośbę prowadzącego.  

8. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do ciągłego monitorowania wyświetlanego wideo, dźwięku, 
tekstu na czacie, ewentualnie wykonywania zrzutów ekranowych i usuwaniu uczestników spotkania 



niespełniających powyższych warunków opisanych w punktach 4-7 w celu zapewnienia komfortu 
pracy innym uczestnikom.  

9. Ocena zachowania na lekcji online będzie uwzględniana przy wystawianiu oceny śródrocznej jako 
jej element składowy.  


