
1 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MS TEAMS 

w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 

im. Mikołaja Kopernika 

w Stalowej Woli 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

1. Aplikacja MS Teams służy wyłącznie do realizacji celów edukacyjnych. Nie może być 

wykorzystywana do prywatnych kontaktów między uczniami o ile nie dotyczą one 

nauki/edukacji.  

 

2. Wychowawca klasy i szkolny administrator usługi mają możliwość i prawo pełnego wglądu 

w konta uczniów. Uczeń po zalogowaniu się do MS Teams nie jest anonimowy. Jego aktywność 

jest widoczna dla nauczyciela, wychowawcy klasy i administratora. 

 

3. Uczniowie nie tworzą prywatnych zespołów w aplikacji MS Teams. Status właściciela 

zespołu może mieć wyłącznie nauczyciel. 

 

4. Członkiem każdego zespołu klasowego może być dyrektor szkoły i wicedyrektorzy, którzy mają 

wgląd do czatów klasowych oraz mogą być obserwatorami spotkania online. 

 

5. Jako obrazek profilowy uczniowie pozostawiają inicjały, które wyświetlają się automatycznie 

lub zamieszczają swoje zdjęcie. 

 

6. Nauczyciele są dostępni w odpowiednich zespołach zgodnie z aktualnie obowiązującym 

w szkole planem lekcji. 

 

7. Uznaje się, że uczeń jest obecny na zajęciach online jeżeli:  

 przyłączył się do spotkania o godzinie wskazanej przez nauczyciela,  

 jest aktywnym uczestnikiem lekcji, udziela odpowiedzi na pytania i wykonuje polecenia 

nauczyciela,  

 nie opuszcza spotkania przed upływem wyznaczonego czasu. 

 

8. Każdy uczeń biorący udział w wideolekcji rozpoczyna ją z wyłączonym mikrofonem. Mikrofon 

włącza na prośbę nauczyciela. Uczeń może zasygnalizować chęć zabrania głosu, wykorzystując 

w tym celu ikonkę podniesionej dłoni. 

 

9. Używanie włączonych kamerek zależy od indywidualnych ustaleń klasy z uczącym 

nauczycielem. Jednakże uczeń jest zobowiązany do włączenia kamerki, na polecenie 

nauczyciela, w trakcie pisania sprawdzianów, kartkówek lub wykonywania innych prac, które 

mogą wymagać kontroli ich samodzielnej realizacji. 

 

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

z należytą kulturą, pamiętają o formach grzecznościowych. W przypadku rażącego zakłócania 

lekcji nauczyciel ma prawo wyciszyć ucznia lub usunąć go ze spotkania. Fakt ten nauczyciel jest 

zobowiązany odnotować w e-dzienniku (uwaga o zachowaniu). 
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11. Podczas lekcji online uczeń nie może korzystać z czatu oraz innych komunikatorów w celu 

pozalekcyjnego kontaktu z innymi uczniami.  

 

12. Bez zgody nauczyciela prowadzącego lekcję nie nagrywamy spotkania i nie robimy zdjęć. 

Obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania zdjęć oraz zrzutów ekranu zawierających 

wizerunek nauczycieli i innych uczniów.  
 

13. O zakończeniu zajęć decyduje nauczyciel. Uczniowie kończą połączenie po jego wyraźnym 

poleceniu. Nauczyciel kontroluje zakończenie lekcji zamykając połączenie, jako ostatni. 

 

14. W sytuacji braku technicznych możliwości włączenia przez ucznia aplikacji Teams o ustalonej 

porze, problemów z mikrofonem lub kamerą, rodzic informuje o tym fakcie nauczyciela przy 

pomocy dziennika elektronicznego (moduł wiadomości w e-dzienniku).  

 

 

 

 

 

Wszystkim użytkownikom aplikacji MS Teams oraz usługi Office 365 

przypominamy , że do czynności zabronionych w szczególności należ y: 

 

1. Udostępnianie swoich danych do logowania innym osobom i dopuszczanie do korzystania 

z usługi przez osoby trzecie.  

 

2. Wykorzystywanie usługi do rozsyłania masowych, niezamówionych wiadomości (spam).  

 

3. Podejmowanie działań mogących zakłócić działanie Usługi Office 365 w tym MS Teams.  

 

4. Udostępnianie lub przechowywanie treści zabronionych prawem.  

 

5. Wykorzystywanie Usługi do rozpowszechniania materiałów zakazanych przepisami prawa.  

 

6. Udostępnianie treści objętych prawami autorskimi. Użytkownicy aplikacji zobowiązani 

są do przestrzegania praw autorskich zarówno w odniesieniu do udostępniania materiałów 

przesyłanych i przygotowanych przez nauczyciela oraz pozostałych uczestników spotkania. 

 

 

Naruszenie powyższych zasad może mieć wpływ na obniżenie oceny 

z zachowania ucznia. 

 


