
 

Na początek krótka informacja, CO TO TAKIEGO GOOGLE CLASSROOM ? 

Classroom to bezpłatny pakiet narzędzi ułatwiających pracę, które obejmują pocztę e-mail, 
dokumenty i miejsce na dane.  

Usługa Classroom powstała we współpracy z nauczycielami. Dzięki niej mogą oni zadbać 
o organizację zajęć i usprawnić komunikację z uczniami. 

Sprawia ona, że nauczanie jest skuteczniejsze dzięki ułatwianiu obsługi projektów, 
zwiększaniu wydajności współpracy i zachęcaniu do komunikacji. Nauczyciele mogą tworzyć 
zajęcia, przydzielać projekty, przesyłać komentarze i zarządzać wszystkim w jednym miejscu.  
Classroom płynnie integruje się też z innymi narzędziami Google, takimi jak Dokumenty czy 

Dysk Google. 
JEST TO NARZĘDZIE PRZEZNACZONE DO ZDALNEGO NAUCZANIA, 

 WSZYSTKIE UTWORZONE KONTA ZNAJDUJĄ SIĘ W DOMENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28, 
DZIĘKI CZEMU SPEŁNIONE SĄ  WYMOGI BEPIECZEŃSTWA  

ORAZ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  
UMOŻLIWA ONO RÓWNIEŻ BIEŻĄCE MONITOROWANIE PRACY CAŁEJ SZKOŁY.  

 

Wkrótce wychowawcy prześlą do Państwa za pomocą e-dziennika adresy i hasła dla każdego ucznia. 
Bardzo proszę potwierdzić wychowawcom ich odbiór. 

 

Po otrzymaniu wiadomości proszę wykonać następujące czynności:  

1. Wejść na stronę logowania do nauczania zdalnego: poczta.sp28.szczecin.pl 
 

2. Wpisać otrzymany od wychowawcy  adres: np. jan.nowak 
 

3. Wpisać otrzymane od wychowawcy hasło.  
 

4. Zmienić hasło na nowe ( gdzieś sobie je zapisać, aby nie zapomnieć) 
 

Następnie proszę oczekiwać dalszych informacji logując się na tę pocztę.  
Nauczyciele będą tworzyli klasy zapraszając poszczególnych uczniów lub wysyłając im kod 

odpowiednich zajęć. Proszę przyjmować zaproszenia od swoich nauczycieli. 
Uczniowie będą mieli możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi. 

 
PROSZĘ JEDNAK UWZGLEDNIĆ, ŻE DLA NAS JEST TO RÓWNIEŻ NOWOŚĆ,  

KTÓRĄ BĘDZIEMY POZNAWAĆ RAZEM Z PAŃSTWEM I PAŃSTWA DZIEĆMI.  
DLATEGO JUŻ TERAZ PROSIMY O CIERPLIWOŚĆ I WYROZUMIAŁOŚĆ  

ORAZ BIEŻĄCE WYJAŚNIANIE WSZYSTKICH NIEJASNOŚCI. 
BĘDZIEMY WDZIĘCZNI ZA UWAGI I SUGESTIE DOTYCZĄCE  

KORZYSTANIA Z CLASROOMA. 

 
 

INFORMACJE DODATKOWE:  
Do realizacji podstawy programowej powinny wystarczyć materiały wysyłane przez nauczyciela oraz 

podręcznik i ćwiczenia, które uczniowie mają w domu.  
Nauczyciele, aby wzbogacić wiadomości, uporządkować je, bądź utrwalić mogą przesyłać dodatkowe 

źródła, jednak korzystanie z nich nie jest obowiązkowe.  
Nie macie Państwo również obowiązku drukowania przesyłanych materiałów !!! 

Wskazane jest, aby uczniowie rozliczali się – przesyłali wykonane prace, niemniej istnieje także opcja 
gromadzenia wykonanych prac i przyniesienia ich wszystkich po powrocie do szkoły. Będzie to 

http://poczta.sp28.szczecin.pl/


jednak trudne biorąc pod uwagę ilość – więc chyba dla wszystkich bieżąca wymiana będzie 
korzystniejsza. 

BARDZO WAŻNA JEST DLA NAS SAMODZIELNOŚĆ I SYSTEMATYCZNOŚĆ PRACY DZIECI, 

DLATEGO OLBRZYMIA PROŚBA NIE WYRĘCZAJCIE PAŃSTWO SWOICH DZIECI,  

NIE WYKONUJCIE PRAC ZA NIE !!! 

PROSIMY WAS JEDYNIE O PRZEKAZYWANIE IM INFORMACJI ORAZ EWENTUALNĄ 

POMOC W OBSŁUDZE DODATKOWYCH MATERIAŁÓW, JEŚLI MACIE OCHOTĘ I MOŻLIWOŚCI, 

 ABY Z NICH KORZYSTAĆ. 

DZIECI UCZĄ SIĘ I MAJĄ PRAWO DO BŁĘDÓW, MY POMOZEMY IM JE POPRAWIAĆ. 

 

Oto internetowe Instrukcje korzystania z aplikacji - dla ucznia:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=uiuE0UtqB3w    - dla ucznia zaczyna się od 3 min.07 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0NhpL6fFXxY 

 

W  Internecie znajduje się również dużo innych  instrukcji obsługi zamieszczanych przez szkoły, 

nauczycieli itp. można się nimi posiłkować. Oto przykładowe: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9TJWtJ4F4wI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O838vcgqEck  

 

Życzymy DZIECIOM, nauczycielom i Państwu powodzenia w korzystaniu z tej nowej formy pracy !!! 

 

Bieżące komunikaty będziemy zamieszczać również jak zwykle na dzienniku. 

Pomimo trudności w jego działaniu, bardzo prosimy próbować tam systematycznie zaglądać  :-) 
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