INSTALACJA PROGRAMU ZOOM.US
NA KOMPUTERZE/LAPTOPIE:
1. Wejdź na https://zoom.us/download

2. Pobierz: „Zoom Client for Meetings” (kliknij przycisk niebieski DOWNLOAD)j.w.
3. Pobierzesz plik „ZoomInstaller.exe”i dokonaj instalacji programu lub zadzwoń do Pana Mateusza
tel. 509 440 488 poprowadzi przez proces instalacji i test .
4. Po uruchomieniu programu wystarczy skorzystać z opcji „Join a Meeting” (dołącz do spotkania)
Nie zakładaj konta na programie ! (Sign in – nie) – otrzymasz od Przedszkola Meeting ID oraz Hasło
(SMS lub Info gdzie zawarte będą w/w dane).
Pierwsze spotkania planujemy jak wszyscy wykonają instalację, czekamy na zgłaszanie gotowości
przez tel./sms/zoom 10-14.04.2020 będziemy też do Państwa dzwonić.

Po wybraniu opcji „Join a Meeting”. Trzeba podać ID, poniżej wpisać Imię dziecka po naciśnięciu Join
a Meeting – system poprosi o hasło. Jeżeli połączenie zostanie przerwane, należy ponownie wejść na
lekcję poprzez to samo hasło i ID.
Możesz już teraz wytestować połączenie z Panem Mateuszem 😉

Meeting ID: 348 192 1487
Password: 688349

Nie jest wymagane zakładanie konta i jest to za darmo.
Logowanie do spotkania:
1.Po zalogowaniu się pojawi się komunikat „ Please wait for the host to start this meeting” , po
zaakceptowaniu przez nauczyciela należy jeszcze wyrazić zgodę na korzystanie z mikrofonu oraz

kamerki Join With Audio. Wówczas połączą się Państwo z nauczycielem.
2.Jesteśmy punktualni.
3. W przypadku zerwania połączenie, należy ponownie wejść na spotkanie tak samo - hasło i ID.
NA URZĄDZENIU MOBILNYM:
1. Wejdź do sklepu GOOGLE PLAY lub APP STORE
2. Zainstaluj aplikację „Zoom CloudMeetings”
3. Po instalacji program jest gotowy do działania.

Dodatkowe info:
1. Jakość transferu – ogranicz dostęp do Internetu w czasie lekcji ucznia. Jeśli macie Państwo do
wyboru Wi-Fi i
połączenie za pomocą kabla – prosimy o wybór połączenia „kablowego”.
2. Komputer/laptop z dostępem do kamery. Ewentualnie tablet/smartfon.
3. Regulamin i zasady opisano w dokumencie http://przedszkole.rzeszow.pl/info.pdf
4. Prosimy o zapewnienie słuchawek z mikrofonem najpraktyczniejsze będą słuchawki
bezprzewodowe, aby mogli
swobodnie brać udział w ćwiczeniach ruchowych oczywiście bez słuchawek jest to też możliwe.
5. Materiały– prosimy o przygotowane aktualne książki wraz z naklejkami, kredki
oraz ołówek (uczniowie piszący) lub wydrukowane karty pracy z
https://www.przedszkole.rzeszow.pl/index.php/covid-19-edu.html na dzień poprzedzający oraz
włączenie
przeglądarki internetowej na wybrany dzień zajęć.
6. Może się zdarzyć, że przed spotkaniem powiadomimy na www przedszkola strona (dzień zajęć) o
materiały
przygotowanie mat. dydaktycznych.

