
 

GOOGLE CLASSROOM 

PLATFORMA ONLINE 

DLA SZKOŁY 

 

Nasza szkoła, aby usprawnić oraz poszerzyć metody i techniki kształcenia na odległość 

wdraża korzystanie z platformy Google Classroom.  

Google Classroom  

to platforma współpracy online, oferuje przydatne narzędzia, jest znakomicie zintegrowana z urządzeniami. 

20 RZECZY, KTÓRE MOŻNA ZROBIĆ Z GOOGLE CLASSROOM 

1. Współdzielenie materiałów i zasobów.  
2. Tworzenie lekcji. 
3. Ogłoszenia klasowe.  
4. Pozbycie się papieru.  
5. Uproszczenie procesu udostępniania.  
6. Ochrona prywatności. 
7. Redukcja “ściągania”. 
8. Współpraca grupowa. 
9. Wspomaganie dyskusji. 
10. Organizowanie zadań o wyznaczonym czasie ukończenia. 
11. Usadowienie się w centrum procesu edukacyjnego. 
12. Powiadamianie e - mailem uczestników. 
13. Pomoc uczestnikom, którzy jej potrzebują. 
14. Pytania i odpowiedzi. 
15. Błyskawiczne tworzenie playlist. 
16. Informacja zwrotna e-mailem. 
17. Tworzenie wspólnych folderów. 
18. Bezpośrednie połączenia. 
19. Wiele plików w jednej ocenianej pracy. 
20. Łatwe przeglądanie nadesłanych prac. 

 
 
 

Instrukcję wdrożenia i wykorzystania usługi G Suite dla szkół można znaleźć na stronie: 
 
https://www.marketinglab.pl/wp-content/uploads/2020/03/g_suite_wdrozenie_wykorzystanie_dla_szkol_poradnik.pdf 
 
 
 
 
 
  

https://www.marketinglab.pl/wp-content/uploads/2020/03/g_suite_wdrozenie_wykorzystanie_dla_szkol_poradnik.pdf


Informacja dla Rodziców 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie informuje, że zostaną wprowadzone 

zajęcia z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległośd za pomocą aplikacji 

GSuite Google Classroom. Ta elektroniczna platforma  pozwala na wymianę informacji 

pomiędzy nauczycielem i uczniem. Podstawą prawną realizacji zajęd szkolnych w formie 

pracy zdalnej jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w 

sprawie szczególnych rozwiązao w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U. poz. 493).  

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie jest administratorem danych osobowych ucznia 

wymaganych do założenia konta w systemie zdalnego nauczania oraz przetwarzanych w 

związku realizacji kształcenia na odległośd. Odbiorcom danych osobowych ucznia będzie 

podmiot zapewniający administratorowi dostęp do platformy elektronicznej GSuite Google 

Classroom.  

 

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, należy kontaktowad się z 

wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych pisząc na adres poczty 

elektronicznej inspektor1@odocn.pl, telefonicznie pod numerem 503-724-226. 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 

informujemy, że przysługuje Paostwu prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, prawo do ograniczenia i prawo do sprzeciwu  oraz prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego - Urzędu ochrony danych osobowych z siedzibą w Warszawie, 

ul. Stawki 2. 

 

 

 

 


