
REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MS TEAMS

1. Aplikacja Teams służy tylko i wyłącznie celom edukacyjnym. Uczniowie nie mogą
wykorzystywać aplikacji do celów rozrywkowych. Uczniowie nie tworzą swoich grup.

2. W czasie korzystania z aplikacji Teams (czatów, wideolekcji) uczniowie zachowują
się z należytą kulturą, pamiętają o formach grzecznościowych. 

3. Uczniów  obowiązuje  bezwzględny  zakaz  nagrywania  wideolekcji,  wykonywania
zdjęć oraz zrzutów ekranu zawierających wizerunek nauczycieli i innych uczniów. 

4. Jako obrazek profilowy uczniowie mogą wstawić tylko swoje faktyczne zdjęcie lub
pozostać przy inicjałach, które wyświetlają się automatycznie. 

5. Uczniowie są aktywni na Teams w trakcie zajęć lekcyjnych i pojawiają się na czatach
grupowych zgodnie ze swoim tygodniowym planem lekcji. 

6. Wideolekcje będą planowane przez nauczycieli z wyprzedzeniem co najmniej trzech
dni roboczych, za pomocą zakładki kalendarza tak, aby każdy uczeń miał możliwość
przygotowania się do lekcji. Informacje o planowanych wideolekcjach będą również
przesyłane przez nauczycieli za pośrednictwem dziennika. 

7. Uczniowie  dołączają  do  wideolekcji  w  aplikacji  Teams,  wykorzystując  zakładkę
kalendarza  (klikając  przycisk  „dołącz”),  nie  wcześniej  niż  o  wyznaczonej  przez
nauczyciela godzinie. 

8. Wideolekcje  będą  odbywały  się  w  rzeczywistym  czasie  trwania  lekcji,  zgodnie
z tygodniowym planem lekcji. 

9. Wideolekcje z danego przedmiotu będą odbywały się w wymiarze co najmniej 50%
lekcji (np. jeżeli w tygodniu są 4h matematyki to co najmniej 2h to wideolekcje). 

10. Z uwagi  na higienę pracy ucznia i  nauczyciela  czas trwania wideolekcji  nie  może
przekraczać 45 minut. 

11. Każdy uczeń biorący udział w wideolekcji rozpoczyna ją z wyłączonym mikrofonem
i kamerą  w celu uniknięcia  chaosu informacyjnego.  Mikrofon i  kamerę włącza na
prośbę nauczyciela. Uczeń może zasygnalizować chęć zabrania głosu, wykorzystując
w tym celu „podniesienie ręki”.

12. Obecność ucznia na zajęciach rozumiana jest jako odpowiedź na pytanie nauczyciela.
Trzykrotny brak odpowiedzi traktowany jest jako nieobecność ucznia na zajęciach.  

13. Nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkowało punktami ujemnymi, a notoryczne
łamanie zasad ujętych w regulaminie, obniżeniem zachowania.


