Zarządzenie nr 11 /2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolno im. Mikołaja Kopernika w Hutkach
z dnia 9 listopada 2020 roku
w sprawie zasad organizacji pracy zdalnej oraz pracy rotacyjnej w związku z organizacją nauki
zdalnej w klasach I-VII szkoły podstawowej

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz rozporządzenia MEN z
dnia 23października 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (poz.1870)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. W związku z zagrożeniem chorobą COVID-19 wprowadzam regulamin pracy zdalnej oraz pracy
rotacyjnej w Szkole Podstawowej w klasach I-VII, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonywanie pracy zdalnej oraz rotacyjnej dopuszcza się w okresie od 9 listopada 2020 r. do
odwołania
§ 2.
1. Decyzję o rozpoczęciu i zakooczeniu świadczenia pracy zdalnej oraz rotacyjnej podejmuje dyrektor,
wydając pracownikowi na piśmie polecenie pracy zdalnej lub rotacyjnej.
2. Przy podejmowaniu decyzji o wydaniu pracownikowi polecenia pracy zdalnej dyrektor winien
uwzględnid to, aby zakres zadao realizowany w tym trybie nie obejmował:
 zadao wymagających dostępu do dokumentów w postaci papierowej, które zawierają dane
osobowe,
 zadao wymagających dostępu do systemów informatycznych Szkoły dostępnych wyłącznie w
wewnętrznej sieci teleinformatycznej.
3. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości
realizowania zajęd z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd w miejscu
zamieszkania dopuszcza się organizację zajęd w szkole lub umożliwia się uczniowi realizację zajęd
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd na terenie szkoły

§ 3.
Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 10 /2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolno im. Mikołaja Kopernika w Hutkach
z dnia 26 października 2020 roku
w sprawie zasad organizacji pracy zdalnej oraz pracy rotacyjnej w związku z organizacją nauki
zdalnej w klasach IV-VII szkoły podstawowej

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz rozporządzenia MEN z
dnia 23października 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (poz.1870)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. W związku z zagrożeniem chorobą COVID-19 wprowadzam regulamin pracy zdalnej oraz pracy
rotacyjnej w Szkole Podstawowej w klasach IV-VII, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonywanie pracy zdalnej oraz rotacyjnej dopuszcza się w okresie od dnia 26 października 2020
do 8 listopada 2020 r.
§ 2.
1. Decyzję o rozpoczęciu i zakooczeniu świadczenia pracy zdalnej oraz rotacyjnej podejmuje dyrektor,
wydając pracownikowi na piśmie polecenie pracy zdalnej lub rotacyjnej.
2. Przy podejmowaniu decyzji o wydaniu pracownikowi polecenia pracy zdalnej dyrektor winien
uwzględnid to, aby zakres zadao realizowany w tym trybie nie obejmował:
 zadao wymagających dostępu do dokumentów w postaci papierowej, które zawierają dane
osobowe,
 zadao wymagających dostępu do systemów informatycznych Szkoły dostępnych wyłącznie w
wewnętrznej sieci teleinformatycznej.
3. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości
realizowania zajęd z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd w miejscu
zamieszkania dopuszcza się organizację zajęd w szkole lub umożliwia się uczniowi realizację zajęd
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd na terenie szkoły

§ 3.
Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

