
ZDALNE UCZENIE SIĘ 

ULOTKA DLA UCZNIA 
 
Od 30 marca 2020 r. rozpoczyna się zdalne uczenie się.  

 

Lekcje zdalne odbywają się wg rozkładu. 

 

Konferencje (video spotkania) dla uczniów mają odbywać się na platformie zoom.us.  

 

 

Uczeń: 

 do 27 marca 2020 r. rejestruje się  na platformie zoom.us; 

 dzień przed lekcją otrzymuje od przedmiotowców wiadomości na poczcie TaMo z zaproszeniem do  

konferencji (video spotkania) na platformie zoom.us. Link z zaproszenia musi zaktywizować 5 min. 

przed lekcją; 

 dzień przed lekcją otrzymuje na TaMo dokładne informacje o lekcji (temat, dokładne wskazówki do 

pracy klasowej, praca domowa). Informacji szuka wchodząc na SWOJE TAMO→MANO 

DIENYNAS →PAMOKOS; 

 jedna konferencja (video spotkanie) w tygodniu z każdego przemiotu jest przeznaczona na spotkanie 

dla całej klasy, kolejne w danym tygodniu lekcje na zoom są konsultacjami;  

 nieobecność na obowiązkowej konferencji (video spotkaniu) jest zaznaczana; wychowawca wyjaśnia 

przyczynę nieobecności;  

 prace kontrolne, samodzielne i sprawdziany planowane są w zwykłym trybie; 

 objętość pracy domowej ma być taka, aby uczeń na jej wykonanie poświęcił nie więcej niż 20 min. 

Wyjątkiem może być praca domowa maturzysty (na życzenie maturzystów mozna objętość pracy 

domowej zwiększyć). 

 

W ramach  zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa uczeń: 

 

 powinien dołączyć się, gdy znajdzie się we wspólnej przestrzeni platformy; 

 nie powinien dołączać z sypialni, najlepszą lokalizacją jest pokój z pustą ścianą w tle. Każda 

lokalizacja musi być łatwo dostępna dla rodziców; 

 nie może korzystać z kamery internetowej podczas przerw; 

 powinien szanować prawa innych do uczenia się nie zakłócając sesji; 

 nie może publikować nieodpowiednich zdjęć, tekstów ani innych treści  na czacie; 

 nie może udostępniać zdjęć, filmów ani tekstów podczas transmisji na żywo lub transmisji wideo 

innym osobom spoza klasy; 

 może korzystać z zestawu słuchawkowego z mikrofonem; 

 powinien wyciszać mikrofon, chyba że będzie uczestniczyć w dyskusji lub zadawać pytania; 

 powinien pamiętać, że wszystkie treści, które publikuje mogą być przeglądane przez nauczycieli. 

 


