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Zasady pracy uczniów z tabletami/ laptopami na terenie
Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski w Lublinie
I. Logowanie do sieci wi-fi na terenie szkoły
1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia do szkolnej sieci wi-fi tylko jednego urządzenia.
2. Zgłoszenie kolejnego urządzenia skutkuje zablokowaniem przydzielonego adresu poprzednio zgłoszonego
urządzenia.
II. Gotowość sprzętu do pracy
1. Uczniowie przynoszą na każda lekcję sprawny i gotowy do pracy sprzęt. Tablet/laptop musi mieć:
 naładowaną baterię,
 aktualne oprogramowanie pozwalające na edycję dokumentów Office,
 aktualne oprogramowanie i umożliwiające odtwarzanie stron internetowych.
2. Automatyczne aktualizacje oprogramowania uczeń wykonuje w domu (system, antywirus).
3. Uczniowie, na polecenie nauczyciela, w domu wykonują instalację niezbędnych aplikacji, przydatnych
podczas kolejnych lekcji przedmiotu.
III. Podczas lekcji
1. Uczniowie wyjmują i uruchamiają tablety/laptopy wyłącznie na polecenie nauczyciela oraz w taki sam
sposób kończą pracę.
2. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z tabletu/laptopa w celach niezgodnych z lekcją, w
szczególności do gier komputerowych czy portali społecznościowych.
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz użycia tabletu/laptopa podczas lekcji prowadzonej tradycyjnymi metodami
(bez użycia tabletów/laptopów).
4. W razie wyładowania baterii uczeń podłącza sprzęt do zasilania bez konieczności pytania nauczyciela o
zgodę.
IV. Bezpieczeństwo
1. Uczniowie zachowują dane do logowania swojego sprzętu w szkolnej sieci w poufności, nie przekazując
ich innym osobom.
2. Sieć Internet na terenie szkoły jest monitorowana. Stwierdzenie próby korzystania z treści zabronionej
będzie skutkować karami określonymi w Statucie szkoły (włącznie z dyscyplinarnym skreśleniem z listy
uczniów) raz każdorazowym informowaniem rodziców/opiekunów o zaistniałym wykroczeniu.
3. Uczniowie, w trakcie pobytu w szkole (zarówno podczas przerwy, jak i podczas lekcji) ponoszą
odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego tabletu/laptopa.
V. Wymagania sprzętowe i oprogramowanie








Łączność: wi-fi,
Przekątna ekranu min. 9,7’’
Pakiet MS Office (Word, Excel, Powerpoint lub odpowiedniki)
dzienniczek+ (do pobrania z vulcan.edu.pl)
QR code reader (do pobrania z Google Play)
Google docs (do pobrania z Google Play)
system operacyjny Android
W przypadku jeśli uczeń już posiada sprzęt z innym system operacyjnym (np. IOS, macOS, Windows
lub inny sprzęt tj.: laptop/notebook/MacBook może z tego sprzętu korzystać, pobierając odpowiednie
aplikacje niezbędne do pracy podczas lekcji.
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