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ZOOM – Instrukcja dla NAUCZYCIELA / ORGANIZATORA wideokonferencji 

V. Przygotowanie spotkania 

Aby zorganizować spotkanie musisz mieć założone konto ZOOM. 

Organizacji spotkania możesz dokonać z poziomu przeglądarki internetowej, logując się w serwisie 
zoom.us lub przy wykorzystaniu zainstalowanego uprzednio na Twoim komputerze programu 
klienta ZOOM (preferowany sposób). 

Aby wyznaczyć spotkanie: 

1. Uruchom aplikację klienta ZOOM. 

2. W oknie Zoom Cloud Meetings kliknij przycisk Sign In. 

3. W oknie Sign In wypełnij pole Enter your email oraz Enter your password (podając e-mail 
i hasło wpisane przy zakładaniu konta ZOOM) i kliknij przycisk Sign In. 

4. Po zalogowaniu, kliknij ikonę Home u góry okna. 

5. Kliknij przycisk Schedule. 

6. Po otwarciu okna Schedule Meeting, do pola Topic wpisz nazwę. Proponujemy, by nazwa 
jednoznacznie opisywała szkołę, przedmiot, nauczyciela oraz klasę lub klasę wirtualną, np. 
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7. ZAZNACZ KONIECZNIE pole opcji Recurring Meeting – w ten sposób raz zdefiniowane 
spotkanie posłuży Ci do wielokrotnych wideokonferencji czyli de facto cyklicznego 
prowadzenia lekcji z tą samą grupą. 

8. Sprawdź czy w sekcji Meeting ID wybrana została opcja Generate Automatically (nie 
wybieraj opcji Personal Meeting ID, gdyż byłby on jednakowy dla wszystkich grup 
wirtualnych, a tego właśnie należy uniknąć). 

9. W sekcji Password zaznacz opcję Require meeting password. Możesz tu wpisać swoją 
własną liczbę (np. krótszą czterocyfrową). 

10. W sekcji Wideo ustaw dla siebie (Host) opcję On, by uczestnicy dołączający do spotkania 
mogli Cię od razu zobaczyć. Dla potencjalnych uczestników (Participants) możesz 
pozostawić opcję Off. 

11. W sekcji Audio ustaw opcję Computer Audio. 

12. Kliknij przycisk Advanced Options. Po rozwinięciu dodatkowych ustawień, zaznacz opcje: 
Enable waiting room (by móc – jako organizator – kontrolować dołączające do spotkania 
osoby) oraz Mute participants on entry (by wyciszyć na wstępie mikrofony osób 
dołączających do spotkania). Pozostałe pola opcji pozostaw puste. 

13. Kliknij przycisk Schedule, a kolejne okienko z komunikatem o zapisaniu zdefiniowanego 
spotkania zamknij, klikając krzyżyk w prawym górnym rogu. 

Po powrocie do głównego okna programu ZOOM, kliknij ikonę Meetings u góry okna. Zaobserwuj 
pojawienie się nowego spotkania na liście po lewej stronie ekranu (kategoria: Upcoming). Twoje 
spotkanie jest już przygotowane – możesz go teraz WIELOKROTNIE wykorzystać przy kontaktach 
z daną klasą wirtualną. 


