
Szanowni rodzice oraz opiekunowie, 

 

Państwa dziecko znajduje się pod kwarantanna z powodu odnotowania przypadku 

zachorowania w jego klasie dziecka na Covid-19. Do momentu zakończenia 

kwarantanny Państwa dziecko będzie nauczane przez nauczycieli zdalnie. W tych 

okolicznościach chcielibyśmy udzielić Państwu informacji, aby wyjaśnić ewentualne 

pytania lub niejasności. 

 

1. Jakie programy są wymagane? 

 

W naszej szkole pracujemy z dwoma programami, do których Państwa dziecko 

otrzymało już dane dostępu: Mebis oraz TEAMS. Obie platformy są bardzo 

ważne, aby otrzymywać wszelkie potrzebne informacje. 

 

2. Jak rozpoczyna się dzień szkolny w wersji zdalnego nauczania? 

 

Państwa dziecko loguje się codziennie, najpóżniej do godziny 10:00 na Mebis i 

melduje się w ten sposób w szkole jako obecny. 

 

Tak działa codzienne meldowanie się przez Mebis: 

 

Wejść w Kurs „Anwesenheitskontrolle Jahrgangsstufe x“ / „Kotrola obecności 

rocznika x“ 

 

 

Button „Ich bin online“ / „Jestem online“ zastosować 

 

 

W razie technicznych problemów proszę postąpić następująco: 

 

W razie technicznych probelmów proszę do godzinny 10:00 zadzwonić do 

sekretariatu. Proszę zastosować tą opcję jeżeli wyczerpali Państwo inne 

techniczne możliwości. Lista logowania jest kontrolowana prze sekretariat. 

 

W przypadku nie zameldowania się, szkoła będzie postępowała w następujący 

sposób: 

 

Otrzymają Państo wiadomość. W przypadku kilkukrotnej nieusprawiedliwionej 

obecności, otrzyma naganę. Przy wielokrotnych, nieusprawiedliwionych 

nieobecnościach zastosowane zostaną poważniejsze konsekwencje. 

 

 



3. Jak przebiega nauczanie zdalne? 

 

Państwa dziecko otrzyma wszystkie wymagane do nauki materiały. Materiały 

lekcyjne mogą być udostępnione digitalnie lub w formie materiałów 

papierowch. 

 

 

Tutaj znajdą Państwo materiały: 

 

Państwa dziecko muśi oprócz Mebis odwiedzać również klasowy czat na 

TEAMS. Tam dowie się, jakie zadania muszą zostać przez niego zrobione. Tam 

również otrzyma informację, jakie programy i materiały (Mebis, TEAMS, zeszyt, 

książka, ćwiczenia, …) są mu potrzebne, aby wykonać dane zadania. 

 

Tam, gdzie jest to wymagane, Państwa dziecko odsyła do odpowiedniego 

nauczyciela swoje wyniki lub rozwiązania. Tam, gdzie nie jest to wymagane, 

wystaczy że dziecko sumiennie wykona zadanie. Materiał przerabiany w domu 

może być również odpytywany na ocenę na klasówkach itp. 

 

Wysyłanie wyników zadań „online“ zostało zademonstrowane dziecku w 

szkole. Poza tym otrzymało wszelkie informację w formie pisemnej, która jest 

udostępniona również  na stronie internetowej szkoły. 

 

Tak Państwa dziecko zostanie poinformowane o wideokonferencji: 

 

Wideokonferencje odbywają się na platformie TEAMS. Jeżeli nauczyciel 

planuje rozmowę, dziecko może sprawdzić termin w kalendarzu TEAMS. 

Dokładniejsze informacje otrzymają Państwo w piśmie informacyjnym (patrz 

wyżej). 

 

4. Jakie obowiązki mają Państwo w stosunku do szkoły? 

 

Państwa dziecko ma obowiązek udzielać się sumienie na lekcjach 

przeprowadzanych zdalnie tak jak i tych przeprowadzanych w szkole. Proszę 

wspierać w tym swoje dziecko. W razie problemów proszę skontaktować się z 

nauczycielem. 

 

 

Serdecznie pozdrawiamy – Życzymy zdrowia! 


