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Regulamin udziału w lekcjach online  

prowadzonych w ramach nauczania zdalnego za pośrednictwem 

komunikatora Meet 

w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. 

Cytadelowców Poznańskich w Poznaniu. 

1. Udział w lekcji jest każdorazowo równoznaczny z akceptacją aktualnego regulaminu 

udziału w lekcjach online.  

2. Lekcja rozpoczyna się od momentu udziału w spotkaniu pierwszego ucznia. Kończy z 

momentem zakończenia spotkania przez nauczyciela. Uczeń ma obowiązek 

uczestniczyć w całej lekcji. Po poleceniu opuszczenia lekcji wydanym przez 

nauczyciela i po opuszczeniu spotkania przez ucznia zabronione jest korzystanie z 

linku do spotkania bez zgody tegoż nauczyciela. 

3. Zaleca się, by podczas lekcji online włączone były kamerki umożliwiające wysyłanie 

obrazu wideo rejestrującego aktywność ucznia oraz mikrofon z możliwością 

włączania go w momentach, gdy jest to potrzebne. 

4. W wyjątkowej i uzasadnionej sytuacji Rodzic/Prawny opiekun zgłasza wychowawcy i 

nauczycielom prowadzącym zajęcia online odpowiednio wcześniej ewentualne 

problemy techniczne oraz ma obowiązek zadbać o ich usuniecie w jak najkrótszym 

czasie. 

5. Podczas lekcji obowiązują ogólnie przyjęte normy zachowania, a przede wszystkim te 

obowiązujące w szkole określone regulaminami.  Wszelkie niewłaściwe zachowania 

będą miały konsekwencje regulaminowe.  

6. Podczas trwania lekcji należy się stosować do poleceń nauczyciela oraz 

indywidualnych określonych przez niego zasad dotyczących przebiegu prowadzonej 

lekcji. 

7. Z lekcji korzystać może uczeń danej klasy zalogowany na koncie Google z 

wykorzystaniem otrzymanego adresu w domenie @sportowa13.pl. Tożsamość ucznia 

weryfikuje nauczyciel, także w sytuacjach awaryjnego  połączenia z innego adresu. 

8. Z otrzymanego linku do spotkania/lekcji online może korzystać jedynie osoba ów link 

posiadająca. Nie wolno udostępniać linku osobom trzecim – nieupoważnionym do 

wzięcia udziału w lekcji. 

9. Zabronione jest jakiekolwiek zakłócanie toku lekcji, a od uczniów oczekuje się 

punktualności.  
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10. Zabronione jest nagrywanie, fotografowanie i jakiekolwiek rejestrowanie przebiegu 

lekcji, a co za tym idzie, niedozwolone jest udostępnianie wizerunku prowadzącego 

zajęcia oraz uczestników.   

11. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest  utrwalanie materiałów dydaktycznych i 

części lekcji za zgodą nauczyciela. 

12. Z chatu i forum korzystać można jedynie za zgodą nauczyciela. Wpisy na chacie 

powinny dotyczyć jedynie treści i przebiegu zajęć;  są one  jawne dla wszystkich 

uczestników spotkania oraz są archiwizowane i w przypadku treści niepożądanych 

stanowią podstawę do wyciągnięcia konsekwencji. 

13. Zabronione jest  ingerowanie w interfejs dotyczący  pozostałych uczestników, tj. np. 

usuwanie ich ze spotkania, wyłączanie mikrofonu czy kamery. 

14. Zabronione jest podszywanie się pod inne osoby, tożsamość osoby biorącej udział w 

lekcji musi być zgodna z imieniem i nazwiskiem (lub nazwą/adresem mailowym). 


