
REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MS TEAMS 

 

1. Aplikacja MS Teams służy tylko i wyłącznie celom edukacyjnym. Uczniowie nie 

powinni wykorzystywać jej do celów rozrywkowych. Uczniowie nie tworzą swoich 

grup.  

2. Członkiem każdego zespołu klasowego może być dyrektor szkoły, który ma wgląd do 

czatów klasowych oraz może być obserwatorem spotkania online. 

3. Przed logowaniem do aplikacji MS Teams uczeń zobowiązany jest do odpowiedniego 

przygotowania się do zajęć tj. posiadania wskazanych przez nauczyciela zeszytów, 

książek, materiałów.  

4. W czasie korzystania z aplikacji Teams (czatów, wideolekcji) uczniowie zachowują się 

z należytą kulturą, pamiętają o formach grzecznościowych. Jeśli uczeń utrudnia 

nauczycielowi prowadzenie zajęć możliwe jest jego usunięcie z grupy aktywnych 

uczestników spotkania po uprzednim upomnieniu. Fakt ten zostaje odnotowany, 

zwłaszcza w przypadku zachowań niegodnych ucznia.  

5. O zakończeniu zajęć decyduje nauczyciel. Uczniowie kończą połączenie po jego 

wyraźnym poleceniu. Nauczyciel kontroluje zakończenie lekcji zamykając połączenie, 

jako ostatni. 

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania wideolekcji, wykonywania zdjęć oraz 

zrzutów ekranu zawierających wizerunek nauczycieli i innych uczniów.  

7. Obrazek profilowy nie może godzić w uczucia innych osób. 

8. Nauczyciele są aktywni na Teams w trakcie zajęć lekcyjnych i pojawiają się na czatach 

grupowych zgodnie z podanym planem lekcji zdalnych. Uczeń może wtedy 

skontaktować się z prowadzącym zajęcia, zadać pytania odnośnie lekcji oraz uzyskać 

dodatkowe wyjaśnienia. 

9. Wideolekcje będą planowane przez nauczycieli z wyprzedzeniem, tak, aby każdy uczeń 

miał możliwość przygotowania się do zajęć. Informacje o planowanych wideolekcjach 

będą przesyłane przez nauczycieli za pośrednictwem aplikacji Teams odpowiednio 

wcześnie (co najmniej 1 dzień). 

10. Uczniowie dołączają do wideolekcji w aplikacji Teams, wykorzystując zakładkę 

kalendarza lub ogłoszenia (klikając przycisk „dołącz”), nie wcześniej niż  

o wyznaczonej przez nauczyciela godzinie.  

11. Wideolekcje będą odbywały się zgodnie z planem lekcji zdalnych, o wyznaczonej 

godzinie.  

12. Wideolekcje z danego przedmiotu nie będą odbywały się na każdej lekcji, ale w miarę 

potrzeb, w celu wyjaśnienia nowego materiału.  

13. Z uwagi na higienę pracy ucznia i nauczyciela czas trwania wideolekcji będzie wynosił 

15 minut - 25 minut, a w całym dniu zajęć nie powinien przekroczyć czasu 1.5 godziny. 

14. Każdy uczeń biorący udział w wideolekcji rozpoczyna ją z wyłączonym mikrofonem, 

w celu uniknięcia chaosu informacyjnego. Mikrofon włącza  na prośbę nauczyciela, 

jeśli ten skieruje do niego pytanie. Uczeń może zasygnalizować chęć zabrania głosu, 

wykorzystując w tym celu okienko czatu spotkania, nie zakłócając tym samym toku 

lekcji.  

15.  Uczeń może być aktywny w aplikacji również po zajęciach lekcyjnych, np. w celu 

odsyłania zadań domowych, ale powinien mieć świadomość, że nauczyciel odczyta ją 

następnego dnia w godzinach swojej pracy. 



16. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich zarówno w odniesieniu do 

udostępniania materiałów przesyłanych i przygotowanych przez nauczyciela oraz 

pozostałych uczestników spotkania. 

17. Naruszenie przez ucznia powyższego regulaminu będzie skutkowało wpisaniem 

nieodpowiedniej lub nagannej oceny z zachowania do dziennika i będzie miało wpływ 

na ocenę zachowania za dane półrocze. 

 


