
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W NAUCZANIU ZDALNYM – UCZNIOWIE I RODZICE 

I. Przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w formule zdalnej 

 

✓ Zaloguj się przy użyciu utworzonego konta; 

✓ Ustaw kamerę tak, by pokazywała wyłącznie to, co jest niezbędne do uczestnictwa w lekcjach; 

✓ Wykorzystuj sprzęt w sposób bezpieczny, a jeśli potrzebujesz pomocy poproś rodzica o 

sprawdzenie, czy też o dokonanie następujących czynności: 

• cykliczne skanowanie urządzenia aktualnym programem antywirusowym; 

• upewnienie się, że urządzenie ma zainstalowany aktualny program antywirusowy 

oraz firewall. 

✓ Jeśli dzielisz komputer z innymi domownikami (np. z rodzeństwem), nie zapisuj haseł na kartce 

obok komputera; 

 

II. W trakcie zajęć 

 

✓ Unikaj podawania danych osobowych w trakcie zajęć – swoich, pozostałych uczniów; 

✓ Jeśli pojawi się potrzeba omówienia jakiegoś problemu, zagadnienia z nauczycielem, poproś o 

możliwość połączenia się z nim osobno – nigdy nie prowadź rozmów w swoich sprawach bądź 

sprawach o charakterze indywidulanym na forum; 

✓ Wykorzystuj rekomendowane platformy, narzędzia – udostępnione przez Liceum; 

✓ Nie uczestnicz w zajęciach w miejscach publicznych, gdzie osoby postronne mogłyby usłyszeć 

fragmenty prowadzonych rozmów lub zapoznać się z fragmentami zajęć; 

✓ Zamknij wszystkie niepotrzebne strony, aplikacje, zakładki – by skupić się maksymalnie na 

zajęciach, jak również w przypadku udostępniania ekranu innym uczestnikom zajęć, bądź 

nauczycielowi, elementy te nie były dla nich widoczne; 

 

III. Po zakończeniu zajęć 

✓ Upewnij się, że: 

• kamera i mikrofon są wyłączone; 

• narzędzie służące do pobierania edukacji zdalnej, zostało zamknięte (nastąpiło 

wylogowanie się z systemu) i nie działa w tle; 

 

IV. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa, o których  warto pamiętać 

 

✓ Gdy dzielisz komputer z domownikami, pamiętaj: 

• po zakończeniu zajęć w formie zdalnej należy każdorazowo wylogować się z 

platformy/narzędzia służącego do edukacji zdalnej; 

• nie dziel się hasłem dostępu; 

• domowa sieć wi-fi powinna zostać zabezpieczona hasłem; 

• zaleca się niekorzystanie z publicznych, otwartych sieci wi-fi w trakcie pobierania 

edukacji zdalnej. 

 


