
Kodeks 
postępowania ucznia



CZEŚĆ UCZNIOWIE! WITAJCIE
W NASZEJ

 INTERNETOWEJ KLASIE!

Mam nadzieję, że jesteście gotowi 
do nauki i zabawy!



Żeby nasza klasa była zdrowym i produktywnym

środowiskiem, miejmy na uwadze poniższe zasady.

UPOMNIENIA
KLASOWE

Musimy zapamiętać i
stosować się do tych

prostych zasad w czasie
lekcji.

ETYKIETA 
ONLINE

Pownniśmy stosować
odpowiednie zachowanie
i dobre maniery w naszej

internetowej klasie.

.



Upomnienia
klasowe

Proste i ważne zasady do zapamiętania i
stosowania w czasie naszych lekcji



ZANIM DOŁĄCZYSZ
DO KLASY
Włącz swoje urządzenie i zaloguj się do
swojego konta 5-10 minut przed rozpoczęciem
lekcji.

TO WAŻNE, ŻEBY BYĆ NA CZAS.
.
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BĄDŹ PRZYGOTOWANY
DO LEKCJI
Miej wszystko, czego potrzebujesz, w zasięgu ręki.

Sprawdź, czy Twój internet i komputer
działają poprawnie.

Sprawdź, czy masz swój zeszyt, długopis i
wszystki inne potrzebne rzeczy, tak żebyś
mógł/mogła bez przeszkód wziąć udział w
zajęciach.
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Zapewnij sobie spokojne 
i wygodne 

miejsce do nauki.

Miej odpowiedni strój.



Etykieta online
Oczekujemy od Ciebie
odpowiedniego zachowania i
manier, kiedy jesteś w klasie.

 



W CZASIE LEKCJI
SZANUJ INNYCH
Bądź miły/a i cierpliwy/a wobec
Twojego nauczyciela, kolegów i
koleżanek.



MIEJ WŁĄCZONĄ KAMERĘ I
SPRAWDŹ CZY WIDAĆ CAŁĄ
TWOJĄ TWARZ NA EKRANIE.
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USUŃ ROZPRASZACZE

Słuchaj swojego nauczyciela – skup
całą swoją uwagę na lekcji. 

Traktuj lekcje w internecie jak
"prawdziwe" lekcje.



POZOSTAŁE UPOMNIENIA KLASOWE

Nie bój się zadawać

pytania

Śmiało pytaj
nauczyciela, jeśli

czegoś nie wiesz albo
coś jest niejasne.

Bądź uprzejmy i

grzeczny

Pomyśl zanim powiesz.
Mów "dziękuję" i "proszę"

w odpowiednich
momentach.

Bądź na bieżąco w czasie

lekcji oraz w odrabianiu

zadań domowych

Przeglądaj swoje notatki.
Wypracuj odpowiedni rytm

nauki, żeby nie zostać w tyle.

Wspieraj innych

Bądź miły/a dla wszystkich.
Zachęcajmy i wspierajmy

się nawzajem.

Ćwicz

Możesz ćwiczyć to,
czego się nauczyłeś, ze

swoją rodziną i
znajomymi.

Pamiętaj 

Możesz oglądać nagrania
z lekcji i zapoznawać się z
materiałami przesłanymi

przez nauczyciela.



Nie dołączaj do klasy z samochodu
albo hałaśliwego miejsca w
przestrzeni publicznej.

Nie jedz w czasie lekcji.

Nie przerywaj swoim kolegom i
koleżankom z klasy i nie
odpowiadaj za nich na pytania.

Nie odrabiaj zadań z innych
przedmiotów w czasie Twoich
lekcji angielskiego.



NAUCZYCIEL MOŻE USUNĄĆ CIĘ Z KLASY JEŚLI ...

Masz problemy z
połączeniem, które

mogą utrudniać innym
uczniom naukę

Dołączasz do lekcji z
samochodu Zachowujesz się

lekceważąco w
stosunku do
nauczyciela i

Twoich kolegów i
koleżanek

W Twoim otoczeniu
jest za głośno
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Bezpieczeństwo w sieci
GO

Bezpieczeństwo naszych uczniów jest
naszym największym priorytetem.

Jeśli kiedykolwiek poczujesz się
zagrożony/a lub niekomfortowo,

prosimy porozmawiaj z
nauczycielem lub swoim rodzicem.



PYTANIA? OBJAŚNIENIA?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wiadomość dla rodziców:

Jeśli masz poważne obawy o dobro
Twojego dziecka, skontaktuj się z naszą
Wyznaczoną do Ochrony Liderką, 
Julie Orchard lub z naszą 
Wyznaczoną Ochraniającą Osobą,
Peri Eskell.
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