Informacje dla uczniów klas pierwszych
i ich rodziców/opiekunów prawnych
w roku szkolnym 2022/2023 (wer. 2)
1. W skład Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie wchodzą 3 szkoły: Technikum
Elektroniczne (technik elektronik - AP, BP, A, technik informatyk - TAP, TBP, TCP, TIA, TIB, TIC,
technik reklamy - TRP, TR), Technikum Elektryczne (technik elektryk - TEP, TE) i Branżowa Szkoła I
stopnia Nr 6 (elektryk, elektronik - BE, BSP).
2. Korzystamy z budynku głównego przy ul. Jedności 9 (tu jest większość pracowni zawodowych) oraz
drugiego budynku przy ul. Wańkowicza 26 (wcześniej było tam Gimnazjum Nr 7 oraz Szkoła
Podstawowa Nr 15).
3. Uczniowie jednego dnia mają zajęcia tylko w jednej lokalizacji, choć w różne dni tygodnia zajęcia są
w obu budynkach. Niestety nauczyciele i wychowawcy często przemieszczają się tego samego dnia
pomiędzy budynkami.
4. Na planie lekcji w kolumnie S jest wskazówka, w jakiej sali jest lekcja: np. W.16 - sala 16
na Wańkowicza, J.21 - sala 21 na Jedności, J_w.1 - sala 1 na warsztatach szkolnych Jedności.
Natomiast zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w różnych salach gimnastycznych: np. W_g1
- na Wańkowicza, O_sg i O_c - na Orlej, zos_g1 - ZOS na Głowackiego.
5. W obu budynkach są dyżury dyrektora bądź wicedyrektorów, kierowników oraz pedagogów.
Godziny wkrótce zostaną podane.
6. Główny sekretariat uczniowski znajduje się w budynku głównym przy ul. Jedności 9 (p. 17) i tu
można załatwić wszelkie sprawy (legitymacje, zaświadczenia itd.).
7. Kontakt telefoniczny do szkoły jest możliwy dzwoniąc pod numer 94 342 53 08 (Jedności) lub
94 346 49 80 (Wańkowicza).
8. Szkoła posiada swoją stronę internetową zs9elektronik.pl, na której można znaleźć wiele
potrzebnych informacji.
9. Plan lekcji jest dostępny pod adresem plan.zs9elektronik.pl, a wszelkie w nim zmiany (np. w związku
z nieobecnościami nauczycieli) są widoczne w dzienniku elektronicznym klasy (aktualizacje mogą
być także wieczorem lub rano). Rozkład szkolnych dzwonków lub kalendarz „Koszalińskiego
Elektronika” jest dostępny pod adresem: zmiany.zs9elektronik.pl.
10. Uczniowie oraz rodzice/opiekunowie prawni mogą korzystać z dziennika elektronicznego UONET+
pod adresem uonetplus.eduportal.koszalin.pl/koszalin. By było to możliwe, to w dzienniku musi być
wpisany PESEL danej osoby oraz jego mail (nie może być taki sam przy uczniu i rodzicu). Można o to
poprosić wychowawcę klasy, składając oświadczenie-prośbę o taki dostęp na druku zamieszczonym
tu - zs9.eduportal.koszalin.pl/pl/getfile/2321/1466/zgoda_na_dziennik.pdf.
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11. W dzienniku elektronicznym w module Ucznia rodzic/opiekun prawny może wysyłać
usprawiedliwienia do wychowawcy.
12. Uczniowie będą mieli dostęp do pakietu Office 365 wraz z platformą MS Teams, którą
wykorzystywaliśmy w ostatnich latach do nauki zdalnej. W pierwszych dniach września „pierwszaki”
otrzymają loginy i hasła, a na zajęciach informatycznych pod okiem nauczyciela zalogują się i z nią
zapoznają. Powtórne samodzielne zmiany hasła nie będą możliwe. W przypadkach awaryjnych
można zwrócić się o to poprzez wychowawców (a oni do administratora szkolnej platformy).
13. W szkole bardzo prężnie działa Rada Rodziców, dzięki której wiele się w tu na plus zmieniło. Na jej
konto bankowe w PKO BP SA Oddział 1 w Koszalinie nr 88 1020 2791 0000 7902 0008 8393 prosimy
wpłacać składki, wpisując na przelewie informację o imieniu i nazwisku ucznia oraz klasie. Do tej
pory składka wynosiła 10 zł miesięcznie. Oczywiście wielu rodziców wpłacało całą roczną składkę już
we wrześniu i nawet często więcej niż 100 zł.
14. Ubezpieczenie NNW uczniów jest sprawą indywidualną, jednak dla uczniów odbywających praktyki
zawodowe jest ono bezwzględnie konieczne. Należy rozważyć też ubezpieczenie NNW uczniów
odbywających jakiekolwiek zajęcia praktyczne. Do naszej szkoły dotarło kilka ofert ubezpieczycieli,
które zebraliśmy w jednym pliku zs9.eduportal.koszalin.pl/pl/getfile/2314/1469/ubezpieczenia_2022-23.pdf.
15. Jeśli uczeń ma uczęszczać na lekcje religii, to do wychowawcy rodzic/opiekun prawny musi złożyć
oświadczenie-prośbę zs9elektronik.pl/dokumentyszkoly/retyka/religia.pdf, natomiast jeśli chce
chodzić na etykę to inne oświadczenie zs9elektronik.pl/dokumentyszkoly/retyka/etyka.pdf. Inaczej
wygląda sprawa zajęć wychowania do życia w rodzinie, gdyż wszyscy uczniowie na nie uczęszczają,
chyba że wychowawca otrzyma rezygnację zs9elektronik.pl/dokumentyszkoly/retyka/wdzr.pdf.
Powyższe dokumenty podpisuje rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni
uczeń.
16. W naszej szkole obowiązują procedury postępowania dotyczące zwolnień uczniów z zajęć
wychowania fizycznego zs9.eduportal.koszalin.pl/pl/getfile/2188/1313/Procedury%20zwolnienia%20z%20WF.pdf i
gdy takie zwolnienie jest konieczne, to wówczas trzeba złożyć do dyrektora szkoły podanie
zs9.eduportal.koszalin.pl/pl/getfile/2188/1315/Podanie%20o%20zwolnienie%20ucznia%20z%20WF.pdf .
17. A już za kilka lat przydadzą się wszelkie informacje dla maturzystów, rodziców i wychowawców klas,
które zamieszczone są w serwisie maturalnym matura.zs9elektronik.pl.
18. Uczniów realizujących praktyki zawodowe lub przystępujących do egzaminów zawodowych, ich
rodziców
i wychowawców
zapraszamy
na
strony: praktyka.zs9elektronik.pl
lub
egzamin.zs9elektronik.pl, na których są terminy praktyk, gotowe formularze druków i wiele
potrzebnych informacji.
19. Ta informacja będzie uaktualniana zależnie od potrzeb „pierwszaków” i ich rodziców ☺
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