Regulamin korzystania z aplikacji Microsoft Teams obowiązujący uczniów Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza
w Rybniku.
1. Aplikacja Teams służy tylko i wyłącznie celom edukacyjnym.
2. W czasie korzystania z aplikacji Teams (czatów, wideolekcji) uczeń zobowiązany jest
do zachowania należytej kultury.
3. Jako obrazek profilowy uczeń pozostawia swoje inicjały, które wyświetlają się
automatycznie lub może wstawić swoje faktyczne zdjęcie.
4. Zabronione jest: nagrywania wideolekcji, wykonywanie zdjęć oraz zrzutów ekranu
zawierających wizerunek nauczycieli i innych uczniów.
5. Uczeń nie korzysta z aplikacji do celów prywatnych i nie tworzy prywatnych zespołów
w ramach aplikacji.
6. Uczeń zgodnie z tygodniowym planem lekcji i ustaleniami nauczyciela jest aktywny na
Teams i bierze udział w zajęciach.
7. Uczeń może być również aktywny na Teams po zajęciach celem odesłania zadań
domowych.
8. Wideolekcje będą planowane przez nauczycieli z wyprzedzeniem, za pomocą zakładki
kalendarza.
9. Uczeń o wyznaczonej godzinie dołącza do wideolekcji wykorzystując zakładkę
kalendarza (klikając przycisk „dołącz”).
10. Uczeń przygotowuje się do wideolekcji tj. posiada podręcznik, zeszyt (ćwiczeń,
przedmiotowy), przybory szkolne. W zależności od specyfiki przedmiotu i uzgodnień z
nauczycielem również materiały plastyczne, strój gimnastyczny itp.
11. Uczeń dołącza do wideolekcji z wyłączonym mikrofonem. Włącza go na polecenie
nauczyciela, kiedy ten skieruje do niego pytanie. Uczeń może zasygnalizować chęć
zabrania głosu naciskając ikonkę podniesionej dłoni.
12. O zakończeniu lekcji decyduje nauczyciel, który zamyka połączenie jako ostatni. Uczeń
kończy połączenie na polecenie nauczyciela.
13. Wideolekcje mogą odbywać się naprzemiennie z inną formą zdalnego nauczania.
14. Czas trwania wideolekcji ze względu na higienę pracy ucznia i nauczyciela to ok. 30
min.
15. Wideolekcje będą odbywały się w rzeczywistym czasie trwania lekcji, zgodnie
z tygodniowym planem lekcji.
16. W sytuacji braku technicznych możliwości włączenia zaplanowanego spotkania,
nauczyciel informuje o tym fakcie przy pomocy dziennika elektronicznego.
17. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich w odniesieniu do
udostępnianych materiałów.
18. Naruszenie powyższych zasad będzie miało wpływ na ocenę z zachowania oraz inne
konsekwencje wynikające ze Statutu Szkoły.

