
 

Zarządzenie Nr 9 

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży 

z dnia 25 marca 2020 r. 

 

 

w sprawie określenia zasad realizacji zadań i sposobu dokumentowania realizacji zadań 

jednostki systemu oświaty w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 

 

 

 

Na podstawie § 1 pkt. 1, 3-4, 7-10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 

2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)  

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Zarządzenie określa zasady realizacji zadań i sposoby dokumentowania realizacji zadań przez 

nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

 

§ 2. 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane  

z wykorzystaniem: 

 

1) Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej pod adresem 

www.epodreczniki.pl; 

2) E-dziennika, 

3) E-maila; 

4) Komunikatora Messenger; 

5) Platformy Moodle; 

6) Narzędzi Google; 

7) Komunikatora Discord; 

8) Narzędzi projektu Silver Code; 

9) Komunikatora WhatsApp; 

10) telefonu 

 

 

§ 3. 

Sposób monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów 

ustalane jest z indywidualnie przez nauczyciela z wykorzystaniem narzędzi,  

o których mowa w § 2. 

 

§ 4. 

1) Informacja o frekwencji ucznia na zajęciach i uzyskanych przez niego ocenach 

udostępniana jest uczniom i ich rodzicom w e-dzienniku. 

http://www.epodreczniki.pl/


2) O przewidywanych ocenach końcoworocznych uczniowie i ich rodzice zostaną 

poinformowani wyłącznie za pośrednictwem e-dziennika. 

 

§ 5. 

1. Konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia odbywają się: 

1) z uczniami w ramach prowadzonych zajęć z wykorzystaniem narzędzi, o których mowa 

w § 2; 

2) z rodzicami indywidualnie za pośrednictwem e-dziennika, przy czym odpowiedź jest 

udzielana przez nauczyciela w ciągu jednego dnia roboczego; 

3) w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się indywidualnie ustalony sposób 

przeprowadzania konsultacji. 

2. O terminie i zasadach przeprowadzania konsultacji ustalonych w kalendarzu pracy 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży rodzice zostaną poinformowani za 

pośrednictwem strony https://zsp-chelmza.pl. 

 

§ 6. 

Dokumentowania realizacji zadań przez nauczycieli odbywa się: 

1) w zakresie prowadzenia zajęć i konsultacji z rodzicami za pomocą e-dziennika; 

2) w zakresie innych zadań – z wykorzystaniem narzędzi, o których mowa w § 2. 

 

§ 7. 
Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  

w Chełmży. 

  

§ 8. 
1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.  

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji. 
 

 

Dyrektor  

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży 

Katarzyna Komakowska 

https://zsp-chelmza.pl/

