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SPIS TREŚCI
Kliknij w rozdział, który Cię interesuje, aby się do niego przenieść!
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1. Zgłoszenia

Jak poprawnie wysłać zgłoszenie?
Ile należy czekać na przyjęcie zgłoszenia?
Gdzie sprawdzić swoją przynależność do domu?

II. DISCORD
1. Rejestracja nicka

Rejestracja konta

2. Logowanie na Discorda
Discord w przeglądarce
Discord w aplikacji
Discord w telefonie

3. Funkcje Discorda
Czcionka
Emotki

III. SZKOŁA
1. Co można robić w Salem?

Zajęcia
Konkursy
Wydarzenia
Spędzanie wolnego czasu

2. Zajęcia
Wygląd i forma zajęć
Lista obecności
Dzienniki lekcyjne
Zdobywanie punktów na zajęciach
Nieobecności

3. Przebieg roku szkolnego
Rozpoczęcie roku szkolnego
Sabat Czarownic
Egzaminy końcowe
Zakończenie roku szkolnego
Co zrobić, aby otrzymać świadectwo?
Przerwa między latami szkolnymi
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4. Ranking Dragotów
Czym jest Ranking Dragotów?
Aktualizacja rankingu
Do czego można używać Dragotów?

5. Pokój Wspólny
Jak wejść do pokoju wspólnego?
Co robić w pokoju wspólnym?

6. Wyższe/dodatkowe funkcje w Salem
Prefekci
Gwardziści Salem
Redaktorzy szkolnej gazetki
Nauczyciele
Rada Szkoły
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Wstęp

Witaj czarodzieju!
Jeżeli jesteś nową osobą w murach Szkoły Magii Salem i nie wiesz, o co do
końca chodzi - nie martw się. Każdy członek naszej społeczności był
kiedyś na Twoim miejscu i również potrzebował pomocy. W poniższym
poradniku znajdziesz wskazówki oraz objaśnienia dotyczące
funkcjonowania w naszej Szkole. Musisz wiedzieć, że Salem to miejsce
stworzone dla osób, które chcą miło spędzić czas w klimacie Harry’ego
Pottera podczas zajęć oraz innych wydarzeń, a także poza nimi. Wszystko
w Szkole jest zupełnie darmowe, a Rada Szkoły nigdy nie będzie pobierać
żadnych opłat za udział w życiu Salem. Jedyne, czego potrzebujesz to
odrobina czasu oraz pozytywne nastawienie!
Daj nam szansę, daj szansę Salem, a gwarantujemy - nie pożałujesz!
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I. ZAPISY

1. Zgłoszenia

Jak poprawnie wysłać zgłoszenie?
Zgłoszenie na ucznia można przesłać klikając na tiarę przydziału poniżej:

Jest to formularz, w którym należy wypełnić wszystkie pola, ponieważ w
przypadku pozostawienia pustego któregoś z nich, formularz nie prześle
się, a tym samym nie zapiszesz się do Szkoły.
Pamiętaj, aby nie podawać swoich realnych danych osobowych (tj.
imię i nazwisko)! Najlepiej, jeżeli wymyślisz swoje fikcyjne personalia i to
właśnie nimi będziesz się posługiwać w Szkole.
Jeżeli nie chcesz podawać którejś informacji, po prostu wpisz “-” lub
“brak”. Ważne, aby nie zostawić żadnego pustego pola. Poniżej przykład
poprawnie wypełnionego formularza:
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Jeżeli wypełniłeś formularz zgłoszeniowy podobnie jak powyżej, nie
pozostało Ci nic innego jak kliknąć “Dodaj zgłoszenie”. Zwróć następnie
uwagę, czy pojawiła się informacja o prawidłowym wypełnieniu
formularza:
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Ile należy czekać na przyjęcie zgłoszenia?
Musisz zaczekać aż Rada Szkoły przyjmie Twoje zgłoszenie. W ciągu
maksymalnie jednego dnia powinieneś otrzymać wiadomość drogą
mailową o przyjęciu do Szkoły wraz z informacją, do którego domu
zostałeś przydzielony. Możliwe, że wiadomość trafi do spamu, więc
powinieneś sprawdzić także tam. Jeżeli przez dłuższy czas Twoje
zgłoszenie nie zostało przyjęte, powinieneś skontaktować się z Radą
Szkoły.

Gdzie sprawdzić swoją przynależność do domu?
Przede wszystkim taka informacja znajduje się w mailu informującym o
przyjęciu Cię do Szkoły, czyli po przyjęciu zgłoszenia przez Radę Szkoły.
Drugim sposobem jest zalogowanie się do Panelu Ucznia, gdzie taka
informacja od razu się wyświetla. Można też poszukać swojego nazwiska
w spisie uczniów dostępnym na stronie.
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2. Panel Ucznia

Jak zalogować się do Panelu Ucznia?
Aby zalogować się do Panelu Ucznia należy wejść na stronę szkoły i
poszukać odpowiedniego bloku, gdzie należy wpisać dane:

Powinieneś wpisać takie dane, jakie podałeś przy zgłoszeniu na ucznia, tj.
mail oraz hasło. Pamiętaj, że Twój panel będzie aktywny dopiero po
przyjęciu zgłoszenia przez Radę Szkoły. W przypadku, jeżeli zostałeś
przyjęty, ale masz problem z zalogowaniem się, zgłoś się do Rady Szkoły.

Funkcje panelu
Po zalogowaniu się do Panelu Ucznia zyskujesz dostęp do informacji
takich jak: dom, do którego należysz; numer skrytki w Banku Gringotta;
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liczba galeonów w Twojej skrytce; liczba dragotów w Rankingu Dragotów.
Oprócz tego w Panelu Ucznia dostępne są poniższe funkcje:

★ Ulica Pokątna - tędy możesz wejść na Ulicę Pokątną i zwiedzić
sklepy, w których czeka na Ciebie do kupienia masa magicznych
przedmiotów.

★ Listy Zakupów - tutaj znajdziesz listy zakupów, które należy
zrealizować na Ulicy Pokątnej, aby otrzymać nagrodę.

★ Kociołek z Żetonami - klikając w kociołek możesz wylosować od 0
do 20 galeonów. Losować można raz dziennie.

★ Skrytka w Banku Gringotta - zajrzyj do swojej skrytki i obejrzyj
zakupione przedmioty!

★ Plan lekcji - tutaj sprawdzisz plan zajęć na cały tydzień.
★ Prace domowe - w spisie prac domowych nauczyciele zamieszczają

zadania, które należy wykonać.
★ Biblioteka - zbiór różnych przydatnych książek.
★ Dzienniki - spis dzienników przedmiotowych.
★ Szkolny Discord - odnośnik do szkolnego serwera.
★Wiadomości - daje możliwość zostawienia wiadomości dla

członków Twojego domu.
★ Poradnik szkolny - odnośnik do poradnika, który właśnie czytasz.
★ Oferta edukacyjna - informacje o systemie zdawalności.
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II. DISCORD

Życie szkoły odbywa się na serwerze na Discordzie. To tutaj na
specjalnych kanałach organizowane są lekcje, a także szkolne wydarzenia.
Forma spotkań na Discordzie jest bardzo wygodna i pozwala na realizację
wielu projektów, a przede wszystkim ułatwia komunikację wśród
społeczności Szkoły. W Wielkiej Sali przesiadujemy na co dzień o
dowolnej porze - dyskutujemy między sobą o najnowszych wiadomościach
i nie tylko! W innych salach o określonym czasie odbywają się zajęcia.
Nauczyciel objaśnia temat i stara się angażować uczniów do aktywności
podczas zajęć. Poniżej możesz przeczytać dokładnie jak to wygląda!

1. Rejestracja nicka

Rejestracja konta
Konto na Discordzie można zarejestrować tutaj. Należy pamiętać, że dane
podane przy zapisach do Szkoły obowiązują jedynie na stronie, natomiast
jeśli chodzi o Discorda, rejestracja jest osobna. W formularzu należy
wypełnić wszystkie pola, a następnie przesłać zgłoszenie i zalogować się
na swoją pocztę, aby potwierdzić rejestrację. Od tego momentu Twoje
konto będzie aktywne i będziesz mógł zalogować się nim na Discordzie.
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2. Logowanie na Discorda

Discord w przeglądarce
Na Discorda można zalogować się w bardzo łatwy sposób - przez
przeglądarkę. Wystarczy wejść tutaj i wpisać odpowiednie dane.

Discord w aplikacji
Aplikacja Discorda jest dużo wygodniejsza niż logowanie na przeglądarce.
Tutaj można go pobrać. Po instalacji programu pojawia się okienko
logowania, które wypełniamy na takiej samej zasadzie, jak zrobiliśmy to w
przeglądarce.

Discord w telefonie
Trzeci sposób skierowany jest do osób w ciągłym biegu, które nie mają
zbyt wiele czasu i nie zawsze chcą go spędzać przed komputerem. To
właśnie dla Ciebie została stworzona aplikacja "Discord", która w
dowolnym momencie pozwala Ci wejść na szkolny serwer i cieszyć się
jego funkcjami. Aplikację można pobrać ze Sklepu Play.
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3. Funkcje Discorda

Czcionka
Aby zmienić czcionkę, należy wybrać jedną z kilku opcji formatowania, w
zależności od potrzeby:
★ pisanie czcionką pogrubioną - **tekst** (wykorzystanie podwójnej

gwiazdek)

★ pisanie czcionką pochyloną - *tekst* (wykorzystanie pojedynczej
gwiazdki)

★ podkreślenie tekstu - __tekst__ (wykorzystanie podwójnej
“podłogi”)

★ przekreślenie tekstu - ~~tekst~~ (wykorzystanie podwójnej tyldy)

Emotki
Na Discordzie można wysyłać różne emotki. Aby to zrobić, należy wpisać
nazwę emotki między dwukropek.
Przykład:
:what:
Efekt po wysłaniu:

Jeżeli ktoś wysłał emotkę i nie wiesz, jak się ona nazywa, a chciałbyś jej
użyć, wystarczy najechać na nią kursorem myszy, a taka informacja się
wyświetli.
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III. SZKOŁA

1. Co można robić w Salem?

Zajęcia
Masz możliwość uczęszczania na zajęcia, które odbywają się podczas roku
szkolnego od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. W naszej
ofercie edukacyjnej znajduje się 13 przedmiotów: Antyczne Runy,
Astronomia, Czarna Magia, Eliksiry, Historia Magii, Latanie na Miotle,
Numerologia, Obrona przed Czarną Magią, Opieka nad Magicznymi
Stworzeniami, Transmutacja, Wróżbiarstwo, Zaklęcia oraz Zielarstwo.
Lekcja z każdego z powyższych przedmiotów odbywa się raz w tygodniu.
Wybór jest naprawdę duży i z pewnością odnajdziesz coś dla siebie!
Więcej informacji o zajęciach możesz znaleźć

Konkursy
W Szkole co jakiś czas organizowane są konkursy, w których można
wygrać dużo punktów oraz dragotów, ponadto często jest szansa zdobycia
pamiątkowego dyplomu. Aby być na bieżąco z konkursami należy uważnie
śledzić stronę Szkoły, na której regularnie pojawiają się najświeższe
wiadomości i ogłoszenia. W każdym ogłoszeniu o konkursie organizator
zamieszcza instrukcję informującą w jaki sposób można przesłać swoją
pracę konkursową - pamiętaj, aby uważnie ją przeczytać i nie zapomnieć o
czymś ważnym przy zgłaszaniu pracy. Najczęściej uczniowie zapominają
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się podpisać, co powoduje, że czasem nie można zidentyfikować pracy.
Sprawdź to, zanim ją prześlesz!
Po upłynięciu terminu przesyłania prac konkursowych organizator w
najbliższym czasie powinien wszystko sprawdzić oraz sporządzić
podsumowanie, w którym zawrze wynagrodzenie dla uczestników -
punkty, dragoty, czasem też galeony.

Wydarzenia
W Salem organizuje się też sporo wydarzeń. Każde wydarzenie
poprzedzone jest ogłoszeniem na stronie Szkoły, gdzie można znaleźć
informacje o wydarzeniu - czego można się spodziewać, gdzie i kiedy
odbędzie się wydarzenie. Taka forma rozrywki odbywa się najczęściej na
Discordzie i zawsze można zdobyć w tym czasie punkty oraz dragoty. Tak
jak w przypadku konkursów, należy na bieżąco śledzić stronę, aby nie
przegapić takiej informacji. Ponadto na stronie jest specjalny blok
wydarzeń, do którego wpisywane są zaplanowane wydarzenia:

W bloku wyświetlają się jedynie najbliższe wydarzenia, jednak jeśli chcesz
zobaczyć całą listę zaplanowanych wydarzeń, po prostu kliknij “[Więcej]”.
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Należy również wspomnieć, że ta lista tak naprawdę jest uzupełniana na
bieżąco, ponieważ z czasem przychodzą pomysły na coraz to nowe
atrakcje, dlatego aby niczego nie przegapić, należy odwiedzać regularnie
stronę Szkoły.
Po wydarzeniu w najbliższym czasie na stronie Szkoły ukaże się
podsumowanie, w którym można sprawdzić zdobyte punkty oraz dragoty.
Pamiętaj, że nic nie liczy się automatycznie - robią to organizatorzy,
dlatego potrzeba trochę czasu, aby wszystko zostało podsumowane, a
następnie wstawione do odpowiednich rankingów.

Spędzanie wolnego czasu
Życie w naszej szkole nie ogranicza się do zajęć, konkursów oraz
wydarzeń - poza tymi aktywnościami również przebywamy w Wielkiej Sali
i rozmawiamy ze sobą, do czego bardzo zachęcamy nowych uczniów.
Musisz pamiętać, że to właśnie uczniowie tworzą atmosferę w całej
Szkole, dlatego przebywając w Salem w wolnym czasie i integrując się ze
społecznością, tak naprawdę dokładasz swoją cegiełkę do zamku, który
chcemy wspólnie zbudować.
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2. Zajęcia

Wygląd i forma zajęć
Zajęcia odbywają się na Discordzie na odpowiednich kanałach. Nigdy nie
odbywają się one w Wielkiej Sali, ponieważ jest to miejsce integracji,
rozmów, a także ważnych wydarzeń takich jak rozpoczęcie roku
szkolnego. Lekcja trwa 35 minut i podczas niej panują nieco inne zasady
niż w Wielkiej Sali - przede wszystkim nikt nie powinien przeszkadzać
nauczycielowi i wysyłać niepotrzebnych wiadomości. Każdy temat
realizowany jest przez nauczyciela dowolnie - podczas Opieki nad
Magicznymi Stworzeniami może być to klimatyczna wycieczka, podczas
której grupa uczniów spotka jakieś stworzenie i będzie mogła się nim
zaopiekować; w czasie Zaklęć uczniowie ćwiczą klimatyczne rzucanie
czarów; na zajęciach Historii Magii można wziąć udział w wielu
ciekawych dyskusjach tematycznych; lekcje Eliksirów opierają się na
sporządzaniu magicznych mikstur - każdy z przedmiotów można opisać w
podobny sposób. Uczeń podczas zajęć nauczy się wszystkich wyżej
wymienionych sztuk, aby później je wykorzystać. Zajęcia mają różne
formy, jednak uczeń zawsze będzie miał szansę wziąć w nich udział. Nie
będą to nudne wykłady, na których się tylko słucha - tego możesz być
pewny!
W Szkole Magii Salem zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w
godzinach wieczornych - co najmniej od 18:00, a kończą się najpóźniej o
20:35. Plan zajęć jest oczywiście inny dla każdego dnia tygodnia.
Zajęcia odbywają się w trakcie roku szkolnego. Aby sprawdzić plan zajęć
należy wejść na stronę Szkoły i odnaleźć informację w odpowiednim
miejscu:
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Po zapoznaniu się z miejscem, w którym odbywają się zajęcia, należy
przejść na Discorda i odszukać kanał o tej samej nazwie (np. napis
“#sala-lekcyjna-1”), a następnie w niego kliknąć. Automatycznie zostanie
się przekierowanym na ten kanał.

Lista obecności
Najczęściej nauczyciele w czasie zajęć podają link do listy obecności, na
którą należy się wpisać. Pamiętaj, aby to zrobić, bo inaczej możesz mieć
wpisaną nieobecność w dzienniku. Na liście obecności należy zazwyczaj
wpisać swoje imię i nazwisko podane przy zapisach do Szkoły oraz swój
dom. Na zajęcia należy przychodzić na nicku, który wskazuje na Twoje
imię i nazwisko - przykładowo, jeżeli zapisałeś się do Szkoły na danych
Neville Longbottom, Twój nick powinien wyglądać mniej więcej tak:
Neville_Longbottom. Wtedy możesz być pewien, że nauczyciel będzie
wiedział, kim jesteś i na czyje konto przyznać punkty.
Pamiętaj, że sam wpis na listę obecności nie gwarantuje, że od razu
otrzymasz obecność. Nauczyciel sprawdza każdego ucznia, który się
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wpisał w wątku z lekcji i widzi dokładnie, kto kiedy wszedł i wyszedł z sali.
Najczęściej zaliczana jest obecność kiedy uczeń przebywał w sali całe
zajęcia lub ewentualnie spóźnił się kilka minut/musiał wyjść kilka minut
wcześniej i powiadomił o tym nauczyciela.

Dzienniki lekcyjne
Na stronie Szkoły dostępne są dzienniki z każdego przedmiotu.
Zamieszczane tam są wszystkie informacje dotyczące zajęć - frekwencja,
zdobyte punkty, oceny, spis tematów, daty zajęć i inne. Spis dzienników
można odnaleźć logując się do Panelu Ucznia, a następnie klikając w
miejsce zaznaczone na poniższym obrazku:

Dzienniki powinny być uzupełniane przez nauczycieli na bieżąco, jednak
nie od razu, ponieważ sprawdzenie różnych prac czy też podliczenie
zdobytych punktów na zajęciach trochę zajmuje. Frekwencja zawsze musi
być wpisana do najbliższej niedzieli następującej po zajęciach, a
punktacja z zajęć w ciągu dwóch tygodni. Śledź dzienniki, aby
obserwować swoje postępy!

Zdobywanie punktów na zajęciach
Na każdych zajęciach można zdobyć punkty. Za samą obecność
najczęściej przyznawane są trzy punkty, ale na jednej lekcji można ich
zebrać maksymalnie 40 - wszystko jednak zależy od formy zajęć i tego, ile
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nauczyciel przyzna punktów. Za co można je otrzymać? Przede wszystkim
za aktywność, czyli odpowiadanie na pytania, wykonywanie podanych
przez nauczyciela czynności i tak dalej. Należy wspomnieć, że najczęściej
nauczyciel nie informuje na bieżąco, ile przyznaje punktów uczniowi, a
dopiero po zajęciach analizuje cały zapis zajęć i je przyznaje. W związku z
tym nie powinieneś się martwić, jeżeli nauczyciel w ogóle nie mówi, że
ktokolwiek zdobył jakieś punkty - najprawdopodobniej zostawił sobie tę
pracę na później, a przyznane punkty ujrzysz niebawem w dzienniku
lekcyjnym!

Nieobecności
Zdarza się, że uczeń był nieobecny na jakiejś lekcji - nie mógł przyjść,
miał inne plany, nie działał mu Internet i tak dalej. Co w sytuacji, jeżeli
nie pojawiłeś się na zajęciach? Tak naprawdę nie powinieneś się tym
martwić, ponieważ nie są wyciągane z tego żadne poważne konsekwencje.
Nie musisz usprawiedliwiać się u nauczyciela i tłumaczyć, dlaczego Cię
nie było. Powinieneś zapytać kogoś z uczniów, co działo się na zajęciach,
czy została zadana praca domowa i czy była do zdobycia jakaś ocena -
wtedy będziesz mógł ewentualnie zgłosić się do nauczyciela i nadrobić tę
ocenę. Pojedyncze nieobecności tak naprawdę nie mają większego
znaczenia, jednak jeżeli zależy Ci na najwyższej ocenie z przedmiotu,
powinieneś nadrabiać prace, które były na zajęciach podczas Twojej
nieobecności, a także porozmawiać z nauczycielem, jeżeli byłeś na
zajęciach tylko raz czy dwa razy, a jednak chciałbyś go jakoś zaliczyć.
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3. Przebieg roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego
Bardzo ważną datą jest rozpoczęcie roku szkolnego - to uroczystość,
podczas której Rada Szkoły wita wszystkich uczniów, przedstawia grono
pedagogiczne, a także przeprowadza kilka zabaw i konkursów dla uczniów
i nauczycieli, dzięki którym można zdobyć punkty oraz dragoty do
rankingów. O rozpoczęciu roku szkolnego społeczność jest informowana
poprzez stronę Szkoły, a także drogą mailową.

Sabat Czarownic
Tradycyjnym wydarzeniem szkolnym jest Sabat Czarownic, który odbywa
się w drugim tygodniu roku szkolnego, w sobotę wieczorem. Podczas tej
uroczystości ogłaszani są prefekci domów oraz naczelni, a także
kapitanowie i wicekapitanowie drużyn Quidditcha. Po części oficjalnej
przychodzi czas na konkursy oraz zabawy, w których można zdobyć
punkty oraz dragoty.

Egzaminy końcowe
W ostatnim tygodniu roku szkolnego odbywają się egzaminy końcowe z
każdego przedmiotu. Odpowiednio wcześniej na stronie Szkoły pojawia
się informacja z rozpiską egzaminów. Odbywają się one na Discordzie na
odpowiednich kanałach, tak samo jak zwykłe zajęcia.
Jeżeli nie możesz w danym dniu i o danej godzinie pojawić się na
egzaminie, powinieneś powiadomić o tym wcześniej nauczyciela,
ponieważ najprawdopodobniej dostaniesz pozwolenie na napisanie go w
innym terminie (najczęściej wcześniej niż ustalona data egzaminu).

Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego odbywa się po ośmiu tygodniach od jego
rozpoczęcia. Podczas niego wręczane są świadectwa, podziękowania, a
także inne różne nagrody. To bardzo ważna uroczystość, dlatego zaleca się
na nią przyjść.
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Co zrobić, aby otrzymać świadectwo?
Aby otrzymać świadectwo należy w danym roku szkolnym zaliczyć co
najmniej trzy przedmioty na minimum ocenę Okropny. To jedyny wymóg,
aby zdać rok, jednak zachęcamy do zaliczenia jak największej liczby
przedmiotów!

Przerwa między latami szkolnymi
Magiczne wakacje mogą trwać krócej lub dłużej - najczęściej jest to
tydzień, dwa, czasem nawet trzy tygodnie. W tym czasie odbywa się
przede wszystkim Akcja Reklama, która ma na celu przyciągnąć jak
najwięcej nowych uczniów do Szkoły (więcej o Akcji Reklama można
przeczytać tutaj.)
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4. Ranking Dragotów

Czym jest Ranking Dragotów?
Ranking Dragotów jest rankingiem aktywności. Dragoty można zdobywać
na różne sposoby, na przykład biorąc udział w zabawach, konkursach oraz
wydarzeniach, ale także uczęszczając na zajęcia, pisząc artykuły do
szkolnej gazetki, biorąc udział w olimpiadach, sprawując dodatkowe
funkcje (np. prefekt) i na wiele innych sposobów. Dokładny spis
wynagrodzeń znajduje się tutaj.

Aktualizacja rankingu
Ranking aktualizowany jest raz w tygodniu - w każdą niedzielę roku
szkolnego zamieszczane jest na stronie podsumowanie, w którym zebrane
są aktywności z całego tygodnia, a następnie dragoty trafiają na konta
uczniów i nauczycieli.

Do czego można używać Dragotów?
Tak naprawdę Dragoty pełnią jedynie funkcję rankingu i stanowią miarę
aktywności. Nie można ich wykorzystywać ani wymieniać na galeony na
Ulicy Pokątnej. Są to dwie różne waluty, które nie mają ze sobą żadnego
związku.
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5. Pokój Wspólny

Jak wejść do pokoju wspólnego?
Do pokoju wspólnego można wejść przez
szkolnego Discorda. Po pojawieniu się na
szkolnym serwerze należy odnaleźć miejsce z
dormitorium i kliknąć w nie.

Co robić w pokoju wspólnym?
W pokoju wspólnym przebywają głównie
uczniowie należący do danego domu, a także ich
opiekun. Najczęściej pokój wspólny pełni
miejsce integracji między uczniami, jest też
pokojem, w którym odbywają się ogłoszone
wcześniej spotkania domu. Jeśli chcesz, razem z
domownikami możesz skorzystać z kanału
głosowego!

6. Wyższe/dodatkowe funkcje w Salem

Prefekci
Prefekci dzielą się na prefektów domu oraz prefektów naczelnych.
Ogłaszani są podczas Sabatu Czarownic, czyli w drugim tygodniu roku
szkolnego, w sobotę. Prefektów domu wybiera opiekun domu, a prefektów
naczelnych Rada Szkoły. Wybór zależy od zaangażowania uczniów - tę
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funkcję otrzymują ci, którzy swoją aktywnością na zajęciach i poza nimi,
postawą oraz zachowaniem wyróżnili się spośród innych. Do zadań
prefektów należy przede wszystkim pomoc innym uczniom, pomoc
opiekunowi w różnych zadaniach, prefekci mogą też organizować
konkursy i wydarzenia pod kontrolą opiekuna prefektów, którym jest
jeden z członków Rady Szkoły. Prefekt jest odpowiedzialną funkcją i
należy mieć na uwadze, że nie jest to tylko duże wyróżnienie, ale także
kilka dodatkowych obowiązków.

Gwardziści Salem
Gwardia Salem składa się z ośmiu członków, po dwóch z każdego domu,
jednakże w sytuacji braku możliwości wytypowania odpowiedniej liczby
chętnych, brakujących członków wybiera się z innego domu. Podobnie jak
w przypadku prefektów, Gwardziści są ogłaszani podczas Sabatu
Czarownic, zaś wybierani są przez Radę Szkoły. Gwardzistami mogą
zostać osoby, zawsze służące pomocą nowym osobom w oswojeniu się w
nowym otoczeniu i dotarciu do odpowiednich sal oraz dormitorium. Poza
pomocą nowym Gwardziści posiadają także inne obowiązki, należą do
nich m.in. udział w Akcji Reklama, wykonywanie zadań nałożonych przez
Opiekuna Gwardii (tj. jednego z członków Rady Szkoły). Gwardziści pełnią
swoją funkcję aż do kolejnego Sabatu Czarownic.

Redaktorzy szkolnej gazetki
Redaktorem szkolnej gazetki może zostać tak naprawdę każdy i w każdej
chwili. Wystarczy przyjść na pierwsze spotkanie gazetki, o którym
informacja powinna pojawić się wcześniej na stronie szkoły. W przypadku
chęci dołączenia do redakcji w późniejszym terminie, należy zgłosić się do
Redaktora Naczelnego i omówić szczegóły.

Nauczyciele
Nauczyciele kompletowani są przez Radę Szkoły, która w przypadku
wolnej posady nauczycielskiej ogłasza casting na daną posadę. Jeżeli
nauczyciel zrobi dobre wrażenie na członkach Rady m. in. poprzez swój
program nauczania i podczas rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie przyjęty
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na dane stanowisko. Nabór na nauczyciela odbywa się tylko wtedy, kiedy
zostało to ogłoszone na stronie.

Rada Szkoły
Rada Szkoły to tak naprawdę grupa osób, która organizuje życie całej
szkoły i pełnią oni funkcję dyrektorów. Można zgłosić się do nich w
przypadku jakichkolwiek problemów szkolnych. Nabór do Rady Szkoły
może być ogłoszony na stronie w przypadku wolnego miejsca i odbywa się
to wtedy podobnie jak w przypadku nauczycieli - poprzez zgłoszenie i
rozmowę kwalifikacyjną. Jednak może być to po prostu nominacja ze
strony członków Rady.

Wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania w Szkole
Magii Salem zostały wyjaśnione w powyższym poradniku. Jeżeli jednak
masz problem, którego rozwiązania nie objaśnia ten poradnik, nie bój się
zapytać innych - ktoś na pewno Ci pomoże!
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