
Regulamin pracy zdalnej na platformie edukacyjnej „Teams”  

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gniewinie 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 12 sierpnia 2020r. Zmieniającego rozporządzenie   

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (DZ. U. 2020 POZ. 1394) 

 

1. Platforma Teams służy tylko i wyłącznie do nauki zdalnej i nie może być 

wykorzystywana do innych celów. 

2. Do lekcji należy dołączać o czasie i pamiętać o tym, że to nauczyciel rozpoczyna 

spotkanie. 

3. W trakcie spotkania zabrania się wyciszania innych użytkowników oraz usuwania ich    

z lekcji. 

4. Uczeń na swoim profilu może posiadać zdjęcie ( ikonkę) , które nie obraża uczuć                       

i przekonania innych osób.  

5. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji  zakazuje się przekazywania dostępu 

do wspólnych lekcji. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła                                    

do platformy w poufności. Uczeń zobowiązany jest powiadomić nauczyciela                                    

o próbach włamania się na jego konto. 

6. Szkoła nie wyraża zgody na nagrywanie przez ucznia spotkań z nauczycielem.                            

W przypadku powzięcia informacji o rozpowszechnianiu nagrania, nauczycielowi 

przysługuje szereg środków prawnych mających na celu ochronę jego wizerunku 

łącznie z drogą postępowania sądowego. 

7. W trakcie lekcji online uczeń uważnie słucha, co mówi nauczyciel i wykonuje jego 

polecenia. 

8.  Nagranie lekcji nie powinno być uznane za niedopuszczalne, jeżeli materiał ten jest 

wykorzystywany wyłącznie do użytku ucznia, np. w celu powtórzenia przerobionego 

przez nauczyciela materiału. Takie osobiste wykorzystanie nagrania nie  narusza prawa 

do ochrony wizerunku ani innych dóbr osobistych nauczyciela. Nagranie służy bowiem 

realizacji celów w jakich wykonywane są lekcje       z wykorzystaniem środków i technik 

komunikacji na odległość, a więc realizacji podstawy programowej. 



9. Nie jest natomiast dopuszczalne rozpowszechnianie takiego nagrania bez zgody 

nauczyciela. Rejestracja dźwięku  i obrazu zawiera bowiem wizerunek nauczyciela             

i z tego względu jej rozpowszechnianie wymaga zezwolenia nauczyciela, dokonanego 

na podstawie Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) – art. 81. 

 

10. Rodzice powinni zostać poinformowani, że ich dzieci mogą naruszyć przepisy prawa, 

zamieszczając np. w ramach własnego kanału w mediach społecznościowych cytaty z 

lekcji online wraz z wizerunkiem innych osób w celu np. komentowania ich w ramach 

upublicznionego tam materiału. 

 

11. Ekran to narzędzie do zdalnej pracy,  podobnie jak podczas lekcji w szkole                                   

nie odzywamy się wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy,                                       

nie obrażamy. 

12. Podczas lekcji online uczeń dba o ciszę tak, aby nie zakłócać pracy pozostałym 

uczestnikom. 

13. Platforma jest przestrzenią pracy edukacyjnej, uczeń ponosi odpowiedzialność za to, co 

umieszcza na platformie. 

14. Po zakończeniu lekcji uczeń zobowiązany jest do wylogowania się z platformy Teams. 

15. W przypadku naruszenia powyższego regulaminu wychowawca może obniżyć 

uczniowi ocenę z zachowania. 


