
Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Krakowie 

 
ZASADY ZDALNEJ PRACY W DOMU. 

 
 

1. Uczeń jest odpowiedzialny za swoją naukę. 

 To nie oznacza, że jesteś sam. Jeśli czegoś nie rozumiesz/nie umiesz zrobić, poproś 
o pomoc nauczyciela, kolegę/koleżankę z klasy, rodzeństwo czy rodzica. Ale pamiętaj, że to 
Twoje zadania i Ty sam masz je zrealizować. Bądź uczciwy! 
 

2. Szacunek i wdzięczność. 

 To, że mimo zawieszenia zajęć, możesz dalej się uczyć, to efekt pracy nauczycieli  
i pomocy Twoich rodziców. Wykorzystaj dobrze ten czas, czytaj dokładnie wiadomości, rób 
zlecone Ci zadania.  Bądź wdzięczny rodzicom za pomoc, dostępność, możliwość korzystania ze 
sprzętów. 
 

3. Zakaz udostępniania osobom trzecim otrzymanych materiałów. 

 To, co wysyła Ci nauczyciel, jest przeznaczone tylko dla Ciebie. Nie kopiuj, nie rób 
screenów czy nagrań, nie udostępniaj niczego dalej. Każdy uczeń, który ma materiały otrzymać, 
dostanie je od nauczyciela. 
 

4. Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z komputera i Internetu. 

 Zachowuj się odpowiedzialnie. Weź pod uwagę ilość czasu spędzanego przy 
komputerze. Choć to czas pracy, to jednak postaraj się później skrócić czas gry, zadbaj o siebie 
i swoje oczy. 
 
A tak technicznie: 

 Chroń swoje hasło – zmieniaj je, używaj różnych haseł do różnych kont.  

 Zabezpiecz swój sprzęt – zainstaluj program antywirusowy, pamiętaj o aktualizacjach, 

uważaj w co ,,klikasz” – nie znasz nadawcy lub coś wydaje ci się podejrzane – nie 

wchodź. 

 Szanuj siebie – uważaj, co publikujesz, dbaj o swój pozytywny wizerunek w sieci, 

pamiętaj, że to co wrzucisz do sieci, zostanie tam już na zawsze.  

 Szanuj innych – nie wyzywaj, nie obrażaj, nie hejtuj.  

 Korzystaj tylko ze sprawdzonych źródeł informacji.   

 W sytuacji zagrożenia online, natychmiast poproś o pomoc zaufaną osobę dorosłą – 

najlepiej rodzica. 

 

5. Netykieta 

 Kiedy piszesz wiadomość do nauczyciela, pamiętaj o formach grzecznościowych. To 
samo dotyczy uczestnictwa w lekcjach online, pisania na chacie. Tak jak zawsze zachowujemy 
się kulturalnie wobec siebie. 


