
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  

W SIECI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH – NAUCZANIE ZDALNE  

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W JAROSŁAWIU 

 
Poradnik dla nauczyciela 

 

 
I. Komunikacja w sieci 

1. Do komunikacji z uczniami i rodzicami używaj komunikatora w dzienniku Vulcan oraz platformy Google.  

2. Do przesyłania treści i dokumentów używaj służbowego adresu e-mail założonego na serwerze poczty 

elektronicznej administrowanym przez szkołę (nazwisko.imię@lo.kopernik.jaroslaw.pl). 

3. Przed przesłaniem dokumentów drogą elektroniczną lub ich składowanie do wspólnego repozytorium zawsze, 

jeśli to możliwe, zamieniaj do formatu PDF. 

4. Sprawdź, czy twój komputer posiada aktywny system antywirusowy i czy ma on odnowione sygnatury 

antywirusowe. 

5. Nie pozostawiaj dostępnych dla innych zalogowanych systemów komunikacji służbowej, w tym otwartej sesji 

e-dziennika. 

6. Realizuj połączenia służbowe jedynie korzystając z zaufanych miejsc dostępu do sieci Internet. 

7. Zapoznaj się i przestrzegaj opracowanego przez dyrektora szkoły jednorodnego systemu powiadomień  

i komunikatów dotyczących organizacji pracy. 

 

II. Edukacja w sieci 

1. Stosuj polecane przez dyrektora szkoły narzędzia pracy zdalnej lub wybieraj sprawdzone narzędzia w oparciu 

o doświadczenie osób ze środowiska. 

2. Wybierając narzędzia zapewniające jednoczesną komunikację i przekaz wideo pamiętaj, że ich wymagania nie 

mogą być wygórowane w stosunku do sprzętu twoich uczniów. 

3. Zanim zastosujesz wybrane rozwiązanie w edukacji swoich uczniów dokonaj jego testu na jakość i poprawność 

zestawienia komunikacji. 

4. Używaj połączeń do serwisów i narzędzi zapewniających połączenia szyfrowane pomiędzy twoim komputerem, 

a używanym środowiskiem. 

5. Udostępniaj i polecaj uczniom tyko takie zasoby edukacyjne, do których dostęp jest bezpłatny. 

6. Organizując pracę zdalną uczniów, uwzględniaj zasady bezpiecznego i ergonomicznego korzystania przez 

uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Pamiętaj, że dzienny rozkład zajęć uczniów oraz 

dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać zalecenia medyczne dotyczące czasu korzystania z urządzeń. 

 



III. Ochrona danych i prywatność 

1. W pracy zdalnej przestrzegaj zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w sposób 

zapewniający nienaruszalność prywatności uczniów i rodziców. 

2. Rozważ, czy podejmowane czynności z użyciem narzędzi teleinformatycznych nie naruszają przyjętego 

dotychczas poziomu bezpieczeństwa danych nam powierzonych do przetwarzania w procesach edukacyjnych  

i kontaktach bezpośrednich. 

3. W komunikatorach internetowych lub narzędziach do pracy grupowej przy zakładaniu kont dla uczniów nie 

dołączaj zdjęcia użytkownika, ponieważ wiąże się to z dodatkowymi wymaganiami do spełnienia po stronie 

administratora takiego rozwiązania. 

4. Na dyskach internetowych (chmurach) składuj wyłącznie takie materiały edukacyjne, które nie zwierają danych 

osobowych.  

 


