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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWERÓW DISCORD 

Szanowni Państwo, 

w związku z przeniesieniem zajęć i wszelkich czynności związanych ze szkołą do środowiska 

wirtualnego przedstawiamy regulamin obowiązujący dzieci do określonych zachowań w tym 

środowisku w trakcie korzystania z niego, jak i zasad dotyczących funkcjonowania w trakcie zajęć 

zdalnych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi punktami, przekazanie ich dzieciom i traktowanie 

ich, jak obowiązujących zapisów szkolnych, które mogą mieć także wpływ na oceny zachowania: 

Uczniowi zabrania się: 

1. zmieniania hasła; 

2. zmieniania loginu; 

3. zmieniania maila stworzonego na potrzeby platformy; 

4. usuwania konta; 

5. dołączania do innych serwerów niż "Stojedynka"; 

6. używania w celach prywatnych np. granie w gry, aktywność na forach, itp. konta Discord 

stworzonego do uczestniczenia w lekcjach zdalnych; 

7. usuwania serwera szkoły z listy; 

8. próby przejmowania kont innych użytkowników (uczniowie, nauczyciela, administratora); 

9. dokonywania jakichkolwiek zmian w uprawnieniach i ustawieniach konta ucznia bądź serwera 

szkoły. 

REGULAMIN UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH ZDALNYCH 

Uczniowi zabrania się: 

1. dodawania komentarzy niezwiązanych z tokiem prowadzonej lekcji; 

2. używania przeróżnych oprogramowań, które wpłyną na jakość rozmowy i siłę połączenia; 

3. używania programów do zmiany głosów; 

4. puszczania urywków filmów, piosenek i wykonywania innych czynności, które mogłyby zakłócać 

tok lekcji; 

Uczeń powinien: 

1. być przygotowany do zajęć o określonej w planie godzinie i pojawiać się na określonych w planie 

lekcjach; 

2. mieć przygotowane podręczniki, ćwiczenia i zeszyty na każdy dzień według planu lekcji; 

3. dbać o kulturę wypowiedzi; 

4. wykonywać zadania i polecenia określone przez nauczycieli; 

5. uczestniczyć w zajęciach z zachowaniem podstawowych zasad kultury (niczego nie jeść ani nie pić 

w trakcie zajęć i być na nie odpowiednio ubranym, w razie konieczności skorzystania z kamer) i zasad 

opisanych w regulaminie; 

6. poinformować nauczyciela o konieczności chwilowego opuszczenia toku zajęć lub braku 

możliwości uczestniczenia w nich. 

NAGRYWANIE LEKCJI ON-LINE/ZAJĘĆ ZDALNYCH 

1. Nagrywanie części lekcji online prowadzonych przez nauczyciela jest dopuszczalne 

w szczególnych okolicznościach i na szczególnych zasadach za zgodą nauczyciela. 

2. Zabronione jest rejestrowanie wypowiedzi i wizerunku dzieci (możliwość rejestrowania 

wypowiedzi i wizerunku dzieci dzieje się za zgodą ich rodziców, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 

ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 23 i art. 24 ustawy z 23.04.1964 r. 

Kodeksu cywilnego).  
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3. Zabronione jest rozpowszechnianie nagrania lekcji zdalnej, gdyż narusza to prawo do 

ochrony wizerunku oraz innych dóbr osobistych nauczyciela (Ustawa z 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) - art. 

81.) 

 

W związku z tym, iż lekcje on-line wiążą się nierozerwalnie z interakcją z uczniami ustala się, 

iż nagrywanie lekcji online w Społecznej Szkole Podstawowej 101 w środowisku 

wirtualnym jest zabronione. Szkoła ma na celu ochronę wizerunku (w tym także głosu) 

uczniów i zastosowanie mają tutaj wspomniane wyżej szczególne okoliczności i zasady. 

 

Zastrzegamy sobie prawo do dopisywania kolejnych punktów regulaminu, jeśli okaże się to konieczne 

lub będzie wynikać z zauważonych problemów czy ograniczeń w trakcie pracy zdalnej na zajęciach 

w środowisku wirtualnym. 


