
Zasady bezpiecznej 

pracy zdalnej  
 

Podstawą pracy zdalnej, a także zdalnych lekcji czyli 

mówiąc prościej, pracy z domu, to komputer i dostęp do 

Internetu. Przydatny może być również tablet czy telefon. 

Dzięki tym narzędziom zajęcia szkolne można 

poprowadzić online. Nowe technologie pozwalają na różne sposoby komunikacji, ale też na wymianę plików czy ich 

wspólne przechowywania. Nauczyciele mogą dostarczać swoim uczniom dodatkowe materiały czy wskazówki 

dotyczące nauki w czasie przymusowej kwarantanny. 

Nauczycielu przy prowadzeniu lekcji on-line pamiętaj:  

• dobrze zaplanuj pracę, nie obciążaj zbyt dużą ilością zadań, informacji na raz,  

• wydziel miejsce i porządek na stanowisku pracy, po skończonej pracy wyloguj się z wszystkich 

wcześniej używanych aplikacji, wyłącz kamerę. 

• jeżeli lekcje online mają być jak najbardziej zbliżone do tradycyjnych zajęć, zdecydowanie 

zacisze domowe lub biurowe będzie idealnym rozwiązaniem. Najważniejszą kwestią jest dźwięk. 

Hałas dochodzący z Twojego otoczenie może powodować zakłócenia, a zrozumienie 

omawianego tematu stać się znacznie trudniejsze. Wybierz raczej miejsce ciche, w którym nikt 

nie będzie Wam przeszkadzał, 

• używaj właściwych narzędzi np. dziennik elektroniczny, Pakiet Office 365, poczta 

elektroniczna 

• nie dopuszczaj do komputera, telefonu i innych nośników na których prowadzisz lekcję, 

domowników oraz innych osób trzecich,  

• zachowaj przetwarzane dane w poufności, wszelkie notatki należy przechowywać 

zabezpieczone, tak by osoby trzecie nie miały do nich dostępu,  

• unikaj mediów społecznościowych i innych rzeczy które mogą cię rozpraszać np. Facebook, 

Messenger, WhatsApp, 

• nie używaj emotikonów, to mało profesjonalne podczas prowadzenia lekcji on-line, 

• pamiętaj o tym, że możesz udostępniać swój pulpit podczas prowadzenia lekcji on-line, zadbaj 

o poufność i bezpieczeństwo swoich danych, może się zdarzyć, że wyświetlą się zawartości z 

innych stron, spersonalizowane reklamy, zapisane zakładki na pasku, wiadomości z mediów 

społecznościowych itp.  

• zachowaj czujność w sieci, przede wszystkim chroń prywatność swoją oraz uczniów !!! 

 

28 proc. uczniów nie ma warunków lokalowych do nauki zdalnej, w 31 proc. domów jest problem ze sprzętem. 73 proc. 

nauczycieli przyznaje, że uczy przez wysyłanie maili - tak wynika z sondażu Uniwersytetu SWPS, przeprowadzonego przez 

SWPS Innowacje. 
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