
ZASADY ZACHOWANIA NA LEKCJACH I SPOTKANIACH ON-LINE 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach 

 

1. Zachowaj kulturę osobistą w mowie i piśmie. Pamiętaj o używaniu takich zwrotów jak 

„Dzień dobry”, „Dziękuję”, „Proszę”, „Proszę powtórzyć”. Nie zwracamy się do siebie 

w wulgarny sposób, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy. 

 

2. Obrażanie jest hejtem w przypadku ciągłego obrażania lub nękania! Pamiętaj, że hejt jest 

karalny. Jeśli ktoś cię obraża, narusza twoją prywatność – zgłoś to. 

 

3. Osoba zakłócająca zajęcia będzie z nich usuwana i zobowiązana do uzupełnienia 

materiału z lekcji we własnym zakresie.  

 

4. Wycisz mikrofon. Włącz go wtedy gdy będzie twoja kolej by mówić. Lub gdy nauczyciel 

udzieli ci głosu. Jeśli chcesz zabrać głos zapytaj na czacie, czy można zabrać głos. To 

znacznie ułatwi rozumienie treści. 

 

5. Pamiętaj, że wszyscy się uczymy korzystać z platformy Microsoft Office 365 i z Teams. 

 

6. Przygotuj się do zajęć. Przygotuj podręcznik, zeszyt i przybory do pisania. Pamiętaj 

robienie notatek znacznie wpływa na zapamiętywanie. 

 

7. Załatw swoje potrzeby przed zajęciami. Zjedz, skorzystaj z toalety przed spotkaniem. 

Wyłącz też dzwonki w telefonie.  Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia, 

dlatego wyłączamy wszystko, co zbędne np. na komputerze lub komórce, tak aby nic nas 

nie rozpraszało, ekrany to teraz nasza klasa online. 

 

8. Dołącz do spotkania punktualnie. Szanuj czas swój, nauczyciela i kolegów.  

 

9. Prace domowe wysyłaj do nauczyciela, a nie w Zespole. 

 

10. Nagrywanie i upublicznianie wizerunku innych osób jest przestępstwem. Lekcji nie 

wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej 

zasady wiąże się nie tylko z wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi. 

 

11. Czat przedmiotowy służy do nauki. Nie pisz do kolegów, nie wysyłaj obrazków. Pamiętaj 

to, co zamieścisz, nie zniknie. 

 

12. Szanuj nauczyciela i innych uczniów. Zachowanie online wpływa na ocenę z zachowania. 

 

13. Nie podawaj nikomu swoich danych logowania. 

 

 

Obowiązuje od 22 maja 2020 r. 

 


