
   
W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH  

IM. GRAŻYNY BACEWICZ W KOSZALINIE 

 

Nauczycielu 

1. W pracy zdalnej prowadząc zajęcia zbiorowe używaj dedykowanej platformy 

internetowej G Suite i służbowego konta Google.  

2. Zawsze przesyłaj link do spotkania w wiadomości mailowej do klasy/grupy, 

nawet jeśli wpisałeś zajęcia do Kalendarza Google, zaprosiłeś uczniów, a oni 

zaakceptowali zaproszenie. 

3. Zajęcia indywidualne lub muzyczne zbiorowe – chóry, orkiestry i zespoły 

kameralne/instrumentalne – zawsze prowadź za pomocą jednego 

uzgodnionego z uczniem/uczniami i rodzicami narzędzia internetowego. 

4. Link do spotkania wysyłaj kilka minut przed początkiem zajęć, aby wszyscy 

uczniowie mieli czas na zalogowanie. 

5. Wszystkie informacje i materiały dotyczące zadań domowych muszą 

obowiązkowo zostać zamieszczone w MODULE ZADAŃ DOMOWYCH  

e-dziennika. Oczywiście, możesz dodatkowo zamieścić te materiały także  

w innych miejscach (np. Google Classroom lub przesłać uczniom bezpośrednio 

na skrzynkę mailową). 

6. Jeśli chcesz, aby uczniowie mieli włączone kamery, wyraźnie o tym powiedz 

wcześniej. Uczniowie muszą mieć czas na przygotowanie.  

 

Uczniu 

1. Przed zajęciami sprawdź, czy komputer, kamerka i głośniki działają. 

2. Poinformuj domowników, że rozpoczynasz naukę on-line i poproś, aby nikt Ci 

nie przeszkadzał. 

3. Uporządkuj miejsce nauki, biurko i przygotuj niezbędne pomoce (zeszyty, 

książki, przybory do pisania, kartki do robienia notatek).  

4. Zadbaj o swój schludny wygląd oraz ład w swoim otoczeniu/pokoju (porządek 

w oku kamery). 

5. Na lekcje on-line loguj się punktualnie. 

6. Jeżeli musisz coś pilnie przekazać domownikom – wyłącz głośnik; jeżeli musisz 

odejść na chwilę od komputera – wyłącz kamerkę. Pamiętaj o ich ponownym 

uruchomieniu, kiedy wrócisz do pracy. 



7. Gdy chcesz coś powiedzieć, podnieś rękę lub w inny widoczny dla nauczyciela 

sposób zakomunikuj chęć zabrania głosu. Nie przekrzykujemy się, czekamy na 

swoją kolej. 

8. Pamiętaj też o słowach przywitania na początku oraz pożegnania na koniec 

zajęć. 

9. Dostosuj się do zasad ustalonych przez nauczyciela, np. włączony/wyłączony 

mikrofon, włączona kamerka. 

10. Podaj swoje imię i nazwisko, unikaj pseudonimów i nicków.  

11. W czasie lekcji on-line nie włączaj innych aplikacji, gier, nie czatuj z innymi 

uczniami. 

12. Dbaj o nienaganny język. 

 

Rodzicu 

1. Zadbaj o przygotowanie miejsca pracy Twojego dziecka tak, aby nie kolidowało 

z życiem rodzinnym. Miejsce to powinno być w miarę możliwości odizolowane 

od przestrzeni wspólnych domu. 

2. W czasie zajęć zdalnych Twoje dziecko jest w szkole. Nie ingeruj w lekcję, nie 

kontroluj nadmiernie zachowania dziecka, nie wydawaj poleceń w zastępstwie 

nauczyciela. 

3. Motywuj dziecko do samodzielnej pracy, nie wyręczaj go w czynnościach, które 

może lub powinno zrobić samo, a wspieraj i pomagaj tam, gdzie dziecko ma 

trudności. 

4. Kontaktuj się z nauczycielami za pomocą e-dziennika.  

 

 

 


