
Drodzy Rodzice 

Nauczanie zdalne w klasach I – III OSM I st. dotyczy edukacji wczesnoszkolnej, kształcenia słuchu 

i rytmiki, języka angielskiego, instrumentu głównego i religii, z zastrzeżeniem, że religia będzie 

prowadzona asynchronicznie, tzn. materiały będą przesyłane poprzez e-dziennik. 

Połączenie online w przypadku zajęć zbiorowych będzie trwało od 30 do 120 min w zależności od 

wieku dzieci i warunków połączenia. Długie połączenia uwzględniają przerwy między częściami 

zajęć, aby dzieci mogły odpocząć, zjeść śniadanie, itp. W tym czasie nauczyciel będzie kontynuował 

połączenie, aby do minimum ograniczyć czynności logowania. Łączenie z nauczycielami będzie 

odbywać się codziennie wg planu blokowego zamieszczonego w Strefie ucznia i rodzica. Część 

materiału będzie realizowana w czasie rzeczywistym, tj. w czasie połączenia z nauczycielem, część 

materiału będzie przeznaczona do pracy asynchronicznej – materiał przesyłany poprzez dziennik 

elektroniczny (moduł zadań domowych lub w wiadomościach do rodziców – wybór w uzgodnieniu 

z nauczycielem). Zajęcia z j. angielskiego prowadzone z p. Magdaleną Kozłowską będą się odbywać 

w grupach – jedna lekcja online , jedna lekcja – materiał przesłany poprzez dziennik elektroniczny. 

Skład grup będzie zgodny ze składem grup na kształceniu słuchu. Prosimy pamiętać, że każde 

łączenie się wymaga nowego linku. 

Kolejność działań przy połączeniu online: 

1. Należy zalogować się na skrzynkę gmail. Login ucznia to klasa (cyfra arabska) 

litera.imie.nazwisko@i.zpsm.pl (bez polskich znaków), np. 1c.zaneta.kozlowska@i.zpsm.pl 

Naciskamy Dalej. 

2. Hasło pierwsze, które otrzymali Państwo od wychowawców, należy zmienić na hasło 

przyjazne dziecku.  

3. Jeśli otworzy się strona główna należy kliknąć w ikonę kwadracików w prawy górnym rogu, 

a następnie kliknąć w ikonę z kolorową literą M. 
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4. Przejdziemy na stronę poczty. Tam należy otworzyć wiadomość od nauczyciela i kliknąć w 

niebieski link zawarty w wiadomości. Zostaniemy przekierowani do spotkania online i 

należy kliknąć w zielony przycisk DOŁĄCZ.  

 

 

Jeśli utracimy połączenie, należy wrócić do wiadomości i kliknąć w link ponownie, dlatego 

sugerujemy, aby nie zamykać strony poczty. 

Dziecko jest obecne na lekcji synchronicznej, jeśli połączyło się z nauczycielem. Ewentualna utrata 

połączenia lub spóźnione połączenie jest traktowane jako pełna obecność.  

W sytuacji , gdy dziecko nie może uczestniczyć w lekcji online, jego obecność w szkole jest potwierdzana w 

sposób uzgodniony z nauczycielem. 

UWAGA! Połączenia online będą akceptowane tylko z domeny Szkoły (…@i.zpsm.pl), czyli z adresu email 

przypisanego do ucznia. 

 

Łączenie online z nauczycielami instrumentalistami będzie odbywało się poprzez indywidualnie ustalony 

komunikator.  

W miarę nabywania umiejętności i doświadczenia przez uczniów ilość lekcji online może się zwiększyć. 

Prosimy nie dołączać z 

dźwiękiem przez telefon, 

gdyż jest to rozmowa 

telefoniczna przez Stany 

Zjednoczone lub Kanadę. 


