
 

NETYKIETA – savoir-vivre w nauczaniu zdalnym 
Chrześcijańska Szkoła Podstawowa ARKA we Wrocławiu 

Kochani Uczniowie, Szanowni Rodzice i Drogie Koleżanki i Koledzy Nauczyciele, 

podczas realizacji nauczania zdalnego z wykorzystaniem internetu, różnych aplikacji i komunikatorów,  
od nas wszystkich zależy jaka będzie atmosfera w czasie tych zajęd oraz jaki efekt edukacyjny wspólnie 
osiągniemy. Postarajmy się, więc stosowad następujące zasady: 

 zajęcia online: 
1. informujemy o lekcji online domowników i prosimy ich o odpowiednie zachowanie; 
2. pamiętamy o tym, by przed zajęciami przygotowad nasze środowisko pracy: sprawdzid,  

czy działa sprzęt, uprzątnąd biurko i pokój; 
3. dbamy o nasz wygląd i kulturę osobistą; 
4. dbamy o ład i porządek w naszym otoczeniu (porządek w oku kamery); 
5. dbamy o bardzo dobrą atmosferę, nacechowaną empatią w stosunku do wszystkich osób 

obecnych podczas lekcji online: w tym domowników, uczniów i nauczycieli; 
6. dbamy o nienaganny język; 
7. nie przekrzykujemy się, gdy chcemy coś powiedzied czekamy na swoją kolej; 
8. lekcja online trwa nie dłużej niż 40 minut, a od nauczyciela zależy jak długo pracuje z uczniami 

przed kamerą; 

 na forach, czatach i w wiadomościach mailowych: 
1. nie nadużywamy wielkich liter;, 
2. unikamy nadmiernego stosowania emotikonek; 
3. formułujemy zwięzłe tematy maili; 
4. dbamy o porządek, nie publikujemy zbędnych treśc; 
5. pomagamy sobie wzajemnie w odnalezieniu zadao, wiadomości; 
6. inspirujemy i motywujemy się wzajemnie. 

                             

 

 

 



 

Drodzy Uczniowie!  

obecnie realizujemy nauczanie zdalne z wykorzystaniem internetu. 
 Wychowawcy dużo rozmawiali z Wami o zasadach tego nauczania. 
Chciałabym jednak, aby każdy z Was jak najwięcej skorzystał  
z nauczania zdalnego oraz pamiętał o poniższych zasadach i starał się je 
stosowad: 

1. zapoznaj się z zasadami netykiety, czyli internetowym savoir-vivre, 
który obowiązuje wszystkich użytkowników  cyberprzestrzeni, jest on umieszczony powyżej  
i w ogłoszeniach w Librusie; 

2. sprawdź, czy Twój sprzęt do pracy zdalnej, kamera i głośnik działają, 
3. poinformuj członków rodziny, że rozpoczynasz naukę online i oczekujesz, że nikt nie będzie Ci 

przeszkadzał; 
4. ubierz się schludnie, uczesz włosy – potraktuj pracę w domu tak, jakbyś był w szkole – nauczyciel, 

koleżanki i koledzy będą Cię przecież widzieli; 
5. uprzątnij miejsce pracy i przygotuj niezbędne środki dydaktyczne (zeszyt, książkę, przybory piśmienne, 

kartki do robienia notatek); 
6. możesz przygotowad kubek z wodą do popijania w trakcie nauki; pamiętaj jednak, że spożywanie 

posiłków w czasie lekcji jest niedozwolone, podobnie jak w szkole – jemy w czasie przerw; 
7. dobrze jest pracowad w wywietrzonym pomieszczeniu, a w przerwach między lekcjami odejśd  

od komputera i poruszad się, pogimnastykowad, pożartowad z rodziną, zrelaksowad się; 
8. pamiętaj, że obraz na komputerze rejestruje to, co znajduje się za Twoimi plecami; zadbaj,  

by „podglądane” przez innych środowisko Twojej pracy mogło o Tobie dobrze  świadczyd;  
zobacz na podglądzie, jaki obszar Twojego pomieszczenia podlega obserwacji innych osób; 

9. jeżeli chcesz coś przekazad domownikom – wyłącz głośnik, jeżeli decydujesz się odejśd na chwilę  
od komputera – wyłącz kamerkę; pamiętaj, aby je ponownie uruchomid, kiedy wznowisz pracę.  
Staraj się jednak, aby podczas lekcji skupiad się głównie na nauce, a „bieżące sprawy domowe” 
załatwiad w czasie przerw śródlekcyjnych lub po lekcjach; 

10. pamiętaj, że nagrywanie i robienie zdjęd uczestnikom spotkania online bez ich wiedzy i zgody jest 
zabronione; 

11. pamiętaj też, żeby przywitad się i pożegnad z osobami, z którymi współpracujesz. 

Życzę Wam wszystkim dużo zdrowia, owocnej pracy w nauczaniu zdalnym i do rychłego zobaczenia  
w szkole! 

Pozdrawiam serdecznie 
Barbara Bartnik 
Dyrektor  Szkoły 

 


