
Zarządzenie Nr 1/2020/COVID-19 

 

Dyrektora Zespołu Szkól Budowlanych z dnia 24.03.2020 
w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających  

z epidemii COVID-19 
 

W związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa oraz ograniczeniem 

funkcjonowania podmiotów systemu oświaty 

Na podstawie: 

 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59), 

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), 

Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

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

Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązao w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w celu zapewnienie właściwego skutecznego 

funkcjonowania szkoły w tym okresie wprowadzam i zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do 

przestrzegania następujących zasady organizacji i pracy szkoły w odniesieniu do: 

 

§1 

Organizacji nauczania na odległość tzw. e-learningu 

1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do pozostawania w ciągłej gotowości do pracy. 

2. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły: 

a. kontakt za pomocą e-dziennika, 

b. kontakt e-mail na adres: zsb.dyrektor@edu.bydgoszcz.pl 

c. kontakt telefoniczny: tel. 509585970 

3. Zobowiązuję do prowadzenia zdalnego nauczania ze swoich prywatnych domów, pod 

warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie 

zdalnego nauczania. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem 

(komputerem, laptopem łączem Internetowym), z którego mógłby skorzystad w domu lub nie 

posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych informuje o tym 

fakcie dyrektora szkoły. W takiej sytuacji dyrektor szkoły zobowiąże nauczyciela do 

alternatywnej formy realizacji podstawy programowej( np.: przygotowania materiałów w 

formie drukowanej- treści programowe szczegółowe omówione i test sprawdzający stopieo 

przyswojenia treści nauczania), udostępnia sprzęt w budynku szkoły lub w miarę możliwości 

wypożycza niezbędny sprzęt do pracy w domu. 

4. Zalecam, aby zdalne nauczanie miało charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie 

rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z 

zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych: 

a. www.epodreczniki.pl 

b. Office 365 

mailto:zsb.dyrektor@edu.bydgoszcz.pl
http://www.epodreczniki.pl/


c. I innych określonych przez nauczyciela z zachowaniem RODO 

5. W celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w 

sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w 

czasie odroczonym).Udostępnianie materiałów realizowane powinno byd za pośrednictwem 

e-dziennika lub poczty elektronicznej, a w sytuacji braku dostępu do Internetu z 

wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców. 

6. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają 

stosowad w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 

psychofizycznych uczniów. 

7. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, przez 

dziennik elektroniczny. 

§2 
 

Obowiązki wychowawców w zakresie e-learningu 

1. Wychowawca ma obowiązek: 

a. ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu 

komputerowego i do Internetu. W przypadku braku dostępu wychowawca 

niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu ustalenia 

alternatywnych form kształcenia, 

b. wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, 

telefon) ze swoimi wychowankami, 

c. reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które 

zgłaszają jego uczniowie lub rodzice, 

d. wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystad ze zdalnych 

konsultacji z wychowawcą klasy. 

§3 

 

Obowiązki pedagoga/psychologa w czasie prowadzenia nauczania zdalnego 

1. W czasie trwania epidemii wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga/psychologa 

szkolnego ma charakter szczególny i jest absolutnie niezbędne. 

2. Pedagog/psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej 

ustalonym harmonogramem. 

3. Harmonogram pracy pedagoga/psychologa zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą 

elektroniczną.  

§4 

Zasady współpracy dyrektora z pracownikami administracji 

1. Pracownicy administracyjni, pozostając w gotowości do pracy, pełnią swoje obowiązki 

służbowe zdalnie. 

2. Dyrektor szkoły może w dowolnym momencie wezwad pracownika administracji do stawienia 

się w zakładzie pracy. 

3. Pracownik administracyjny jest dostępny w godzinach swojej pracy pod wskazanym przez 

siebie numerem telefonu i pod wskazanym adresem e-mailowym. 



4. Pracownik administracyjny na bieżąco zdalnie przekazuje dyrektorowi szkoły/placówki 

informacje dotyczące funkcjonowania szkoły/placówki, informując natychmiast o sytuacjach 

nagłych.  

§5 
Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły/placówki 

Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§6 
Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób 

przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji 

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z 

nauczycielami, pedagogiem. 

2. Konsultacje mogą odbywad się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na 

zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikatory społecznościowe. 

3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, pedagog. 

4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą mailową i/lub 

poprzez e-dziennik. 

§7 
Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. 

Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów wychowania szkolnego 

zestawu programów nauczania. 

 

§8 
Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i 

umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o 

postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach 

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów. 

2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o 

osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego. 

§9 
Zasady i sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu 

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w 

Statucie Szkoły. 

2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległośd zostały 

określone w PZO, zależnie od specyfiki nauczanego przedmiotu. 

 

§10 
Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania  

COVID-19 obowiązujące na terenie szkoły 

1. Za bezpieczeostwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 

2. W celu poprawy bezpieczeostwa w okresie epidemii dyrektor powołuje zespół zarządzania 

kryzysowego. 



3. W skład zespołu wchodzą osoby stanowiące wsparcie dyrektora w zarządzaniu i 

organizowaniu funkcjonowania szkoły w okresie epidemii. Mogą to byd: wicedyrektor, SIP, 

pedagog szkolny, psycholog szkolny, inspektor bhp itp. 

4. Nauczyciele zdalnie przekazują uczniom informacje na temat przestrzegania podstawowych 

zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony 

podczas kaszlu i kichania; 

5. W szkole i na stronie internetowej szkoły opublikowano w widocznym miejscu instrukcję 

dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej; 

6. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyd 

niebezpieczeostwo zakażenia się wirusem (praca zdalna, praca w cyklu okresowym, 

zastosowanie systemu dyżurów). 

7. Pracownicy szkoły przychodzą do pracy tylko i wyłącznie na wezwanie dyrektora 

szkoły/placówki lub zgodnie z określonym i przekazanym harmonogramem dyżurów 

8. W szkole do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych i zagranicznych; 

9. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych; 

10. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i 

współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i 

zwalczanie COVID-19. 

11. Szczegółowe zalecenia GIS obowiązujące od 20 marca 2020r.: 

a. zachowad bezpieczną odległośd od rozmówcy (1-1,5 metra), promowad 

zatwierdzanie spraw przez Internet. 

b. promowad regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach 

użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na 

bazie alkoholu (min. 60%). 

c. upewnid się, że osoby przebywające na terenie szkoły/placówki mają dostęp do 

miejsc, w których mogą myd ręce mydłem i wodą. 

d. umieścid dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu pracy 

i upewnid się, że dozowniki te są regularnie napełniane. 

e. wywiesid w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myd ręce (grafika). 

f. zwrócid szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy, czy wizyty w miejscu 

publicznym NIE dotykad dłoomi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzegad higieny kaszlu i oddychania. 

g. zapewnienie, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne: 

i.  powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, 

poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą byd regularnie 

wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem, 

ii. wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, 

powinny byd regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z 

detergentem. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 


