Szanowni Państwo!
Podczas konferencji prasowej w dniu 15 października 2020 r. premier Mateusz Morawiecki
poinformował nas o zawieszeniu działalności szkół ponadpodstawowych i uczelni w powiatach zaliczonych
do strefy czerwonej. Do takiej strefy w terminie 17 - 23 października zaliczono także miasto Koszalin.
Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że w terminie od 19 do 23 października br.
w Zespole Szkół nr 9 w Koszalinie nauką zdalną zostaną objęte wszystkie klasy za wyjątkiem klasy
2 te i 3 tib, które w tym czasie odbywają praktykę zawodową u pracodawców.
W maju 2020 r. wdrożyliśmy w szkole naukę zdalną z wykorzystaniem platformy MS TEAMS. Każdemu
uczniowi zostało założone indywidualne konto, podany login i hasło startowe. Nauka w roku szkolnym
2019/2020 z wykorzystaniem platformy MS TEAMS przyniosła oczekiwane rezultaty. Uczniowie logowali się
na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyli, a na koniec roku nie było problemów z dokonaniem klasyfikacji
i promowaniem uczniów do następnej klasy.
1 września 2020 roku uczniowie klas pierwszych, już na starcie, otrzymali dostęp do tej platformy
i wspólnie z wychowawcami i nauczycielami informatyki poznali zasady jej funkcjonowania.
Od 19 października 2020 r. lekcje odbywają się zdalnie z wykorzystaniem platformy MS TEAMS. Zajęcia
prowadzone są zgodnie z obowiązującym planem lekcji - rozpoczynają się o godzinie wskazanej w planie
i trwają 30 minut. Pozostałe 15 minut lekcji przeznaczone jest do dyspozycji nauczyciela (konsultacje).
Nauczyciele planują spotkania (zgodnie z planem lekcji) i zapisują je w kalendarzu programu MS TEAMS,
a temat lekcji oraz frekwencję odnotowują w dzienniku elektronicznym. Uczniowie logują się na każde zajęcia
zaplanowane w kalendarzu oddzielnie.
Szkoła posiada możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego do nauki w czasie pracy online
(po podpisaniu umowy użyczenia). Wypożyczony sprzęt nie może być wykorzystywany do innych celów
i musi być zwrócony w nienaruszonym stanie. Ilość sprzętu jest ograniczona.
Drodzy Wychowawcy, pamiętajcie o tym, że jesteście na pierwszej linii w kontaktach: uczeń
- wychowawca, a także rodzic - wychowawca.
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