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Każda klasa w naszej szkole wypracowała swój klasowy regulamin 

zachowania, tak aby wszystkim uczyło się miło i przyjemnie. 

Lekcja online to także lekcja, tylko w trochę innych 

okolicznościach, ponieważ każdy z Was pracuje ze swojego domu. 

Dlatego też ważne jest, aby pamiętać o kilku istotnych zasadach, 

które udało się zebrać w kilku punktach. 

 

WIZERUNEK 

Znasz powiedzenie „Jak Cię widzą, 

tak Cię piszą?” – jest w nim trochę 

racji. Tę radę stosuj nawet wtedy kiedy 

nie masz włączonej kamerki. 

Przed zajęciami wyskocz z pidżamy 

i włóż czyste ubranie, umyj buzię, 

zęby, uczesz włosy. Pozwoli Ci to 

na przestawienie swojego umysłu na 

„czas nauki”! Będziesz bardziej 

skoncentrowany i zmotywowany 

do pracy. 

OTOCZENIE 

Pamiętasz co mówiłyśmy 

w  prezentacji o higienie nauki? 

No właśnie      Nawet jeśli pracujesz 

online, to duże znaczenie ma miejsce, 

w którym się znajdujesz. Uporządkuj 

biurko oraz (choć) fragment pokoju, 

który może być widoczny przez 

kamerkę. Staraj się również nie brać 

udziału w lekcji leżąc na łóżku… 

jest to niekulturalne i niewygodne. 

KULTURA 

Rozpoczynając lekcję przywitaj się 

z nauczycielem i rówieśnikami. 

Pamiętaj o magicznych słowach: dzień 

dobry, proszę, dziękuję, przepraszam. 

Używaj również kulturalnego 

słownictwa, po drugiej stronie jest 

dorosła osoba. Także Twoje 

zachowanie jest monitorowane przez 

cały czas trwania lekcji, więc ziewanie 

i wydawanie innych dźwięków nie jest 

mile widziane. 

 

POPRAWNY JĘZYK 

Pisząc wiadomość do nauczyciela lub rówieśnika pamiętaj o używaniu polskich znaków, znaków interpunkcyjnych i 

ogólnych zasad ortografii. Podpisuj imieniem i nazwiskiem swoje wiadomości oraz wysyłane do nauczyciela prace. 

Podczas zajęć nie zapominaj o obecności nauczyciela, dlatego też zwracaj uwagę na odpowiednie słownictwo. Używanie 

slangu jest akceptowane w rozmowie rówieśniczej a nie podczas lekcji. 

 
PRZESTRZEGANIE STATUTU 

Uczestnicząc w lekcjach online dalej jesteś uczniem SP nr 9 w B-B. Obowiązuje Cię ten sam statut co zawsze. 

Zobowiązuje Cię on do tego, abyś był kulturalnym uczniem, okazującym szacunek innym. To za co mogłeś dostać uwagę 

negatywną w szkole dalej zobowiązuje! 

 

POPRAWNY JĘZYK 

Pisząc wiadomość do nauczyciela lub rówieśnika pamiętaj o używaniu polskich znaków, znaków interpunkcyjnych 

i ogólnych zasad ortografii. Podpisuj imieniem i nazwiskiem swoje wiadomości oraz wysyłane do nauczyciela prace. 

Podczas zajęć nie zapominaj o obecności nauczyciela, dlatego też zwracaj uwagę na odpowiednie słownictwo. 

Używanie slangu jest akceptowane w rozmowie rówieśniczej a nie podczas lekcji. 

 

Szanujemy wizerunek nauczycieli oraz rówieśników : 

nie nagrywamy i nie publikujemy zdjęć bez zgody 

danej osoby 

Podczas lekcji online nie robimy rzeczy, których 

nie zrobilibyśmy normalnie na lekcji w szkole. 

Zachowujemy kulturę podczas zajęć: nie używamy 

wulgarnych słów, nie obrażamy i 

nie przeszkadzamy  innym. 

Staraj się zalogować kilka minut wcześniej i sprawdź 

czy sprzęt działa. Dzięki temu lekcja rozpocznie się 

punktualnie, a Ty na tym tylko skorzystasz. 


