
Regulamin korzystania z usługi Classroom podczas zajęć zdalnych  

w Szkole Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie 

 

1. Usługa Classroom, zwana dalej „Usługą” jest wykorzystywana do: 

- przeprowadzania lekcji w formie konferencji video w ramach nauczania zdalnego, 

- wymiany plików i komunikacji między nauczycielami i uczniami. 

2. Usługa służy tylko i wyłącznie celom edukacyjnym.  

3. Uczniowie korzystający z usługi  są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.  

4. Dostęp do Usługi możliwy jest z dowolnej przeglądarki internetowej, szczególnie polecane  

są (Microsoft Edge i Google Chrome). 

5. Wizerunek nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie podlega ochronie 

prawnej i nie może być udostępniony w żadnej formie i postaci bez wyraźnej zgody nauczycieli  

lub rodziców w przypadku uczniów, pod rygorem sankcji określonych w przepisach prawa. 

6. Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 podczas korzystania z Usługi obowiązują następujące zasady: 

a) Po zalogowaniu się do Usługi uczniowie wyciszają mikrofony. 

b) W czasie trwania lekcji uczniowie zachowują się z należytą kulturą, pamiętając o formach 

grzecznościowych. 

c) Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania lekcji w formie konferencji video, wykonywania zdjęć, 

zrzutów ekranu zawierających wizerunek nauczycieli i innych uczniów. 

d) Niedozwolone jest rozpowszechnianie otrzymanych od nauczycieli materiałów dydaktycznych poza 

zespołem klasowym. 

e) Uczniów obowiązuje zakaz umieszczania treści wulgarnych, obraźliwych oraz wszelkich zachowań 

mających charakter cyberprzemocy. 

f) Każdy uczeń, który stwierdzi naruszenie swojej prywatności jest zobowiązany zgłosić ten fakt 

nauczycielowi prowadzącemu lub wychowawcy klasy. 

g) Lekcje w formie konferencji video będą planowane przez nauczycieli z wyprzedzeniem. Informacja 

pojawi się w „strumieniu” każdego przedmiotu i kalendarzu Google, aby każdy uczeń miał możliwość 

przygotowania się do lekcji. 

h) Uczniowie dołączają do Usługi nie wcześniej niż o wyznaczonej przez nauczyciela godzinie. Tylko 

nauczyciel ma możliwość rozpoczęcia spotkania w formie konferencji video. Uczniowie nie mają 

uprawnień do samodzielnego rozpoczynania lekcji w formie video przez aplikację MEET. 

i) Każdy uczeń biorący udział w lekcji w formie konferencji video, rozpoczyna ją z wyłączonym 

mikrofonem, w celu uniknięcia chaosu informacyjnego. Mikrofon włącza ponownie 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. 

j) Podczas wszelkiej wymiany zdań podczas czatów nie używa się emotikonów. 

k) Podczas zajęć w formie konferencji video uczniowie nie mogą korzystać z funkcji „Chat”  

do prywatnych rozmów z koleżankami i kolegami z klasy – funkcja ta służy wyłącznie  

do kontaktowania się z uczniów z nauczycielem, sprawdzania obecności lub zadawania pytań 

nauczycielowi. 

7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez ucznia zostaną wyciągnięte 

konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie. 

8. Zapisy niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie. 

9. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. 
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