
Regulamin prowadzenia  

 lekcji on-line za pośrednictwem komunikatorów 

internetowych 

 w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach 

  

I. Postanowienia ogólne  

1. Niniejsze zasady określają zasady prowadzenia zajęć on-line w V Liceum Ogólnokształcącym 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach w zakresie korzystania  

z lekcji on-line i internetowych platform edukacyjnych. 

2. Każda osoba, która bierze udział w lekcji on-line oraz użytkująca platformy edukacyjne, 

oświadcza tym samym, że akceptuje wprowadzone zasady.  

II. Informacje wstępne 

1. Podstawową formą komunikacji są: 

 e-dziennik firmy VULCAN 

 platformy: G-Suit i Moodle. 

2. Inne komunikatory jak discord, skype, mogą służyć tylko do przekazywania treści nie 

zawierających danych osobowych. 

3. Plan zajęć/konsultacji online jest wpisany w e-dziennik.  

III. Zachowanie podczas zajęć 

1. Do zajęć/konsultacji uczeń przygotowuje zeszyt/podręcznik/zeszyt ćwiczeń, lub inne 

materiały, które będą potrzebne. 

2. Uczeń bierze udział w lekcji znajdując się przy biurku lub stole oraz siedząc na krześle w taki 

sposób, aby uniknąć wad postawy. 

3. Uczeń punktualnie zasiada do komputera i loguje się używając rozpoznawalnych dla 

nauczyciela loginów. 

4. Podczas zajęć uczeń pracuje w sposób, który nie będzie przeszkadzał innym. 

5. W trakcie lekcji mikrofon ucznia  jest wyłączony, tak żeby wszyscy uczniowie dobrze słyszeli 

nauczyciela. Uczeń włącza mikrofon w sytuacjach i w sposób wcześniej uzgodniony  

z nauczycielem.  

6. Nauczyciel uzgadnia z klasą formę komunikowania przez uczniów potrzeby zadania pytania, 

tak, by przebieg zajęć/konsultacji był sprawny.  



7. Wszyscy uczestnicy zajęć, którzy udostępniają widok z kamery powinni zadbać o właściwy  

wygląd swojej osoby oraz pokazywanej w kadrze przestrzeni. 

IV. Bezpieczeństwo 

1. W czasie trwania lekcji on-line oraz użytkowania platform edukacyjnych, obowiązuje 

całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek 

formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń prowadzonej lekcji oraz biorących w niej 

udział nauczycieli oraz uczniów.  

2. W przypadku powzięcia przez szkołę  informacji o rozpowszechnianiu nagrania, 

nauczycielowi przysługuje szereg środków prawnych mających na celu ochronę jego 

wizerunku łącznie z drogą postępowania sądowego. 


