
ZARZĄDZENIE NR 10/2020 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. JANA BRZECHWY W ORLU   

z dnia 09.11.2020 r. 

w sprawie wprowadzenia w SP w Orlu nauczania zdalnego w okresie 09.11.2020 -29.11.2020 r.  

z powodu pandemii cowid19 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: 

§ 1. 1. W okresie od 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. wprowadza się w Szkole Podstawowej im. 

Jana Brzechwy w Orlu zdalne nauczanie w klasach I-VIII. 

§ 2. W celu jego realizacji obowiązują Zarządzenia Dyrektora SP w Orlu nr 06/2020, 07/2020 oraz 

08/2020. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

........................................................................... 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 09/2020 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. JANA BRZECHWY W ORLU   

z dnia 26.10.2020 r. 

w sprawie wprowadzenia w SP w Orlu nauczania zdalnego w okresie 26.10.2020 -08.10.2020 r.  

z powodu pandemii cowid19 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 



oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870: 

§ 1. 1. W okresie od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. wprowadza się w Szkole Podstawowej im. 

Jana Brzechwy w Orlu zdalne nauczanie w klasach IV-VIII. 

§ 2. W celu jego realizacji obowiązują Zarządzenia Dyrektora SP w Orlu nr 06/2020, 07/2020 oraz 

08/2020. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

........................................................................... 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 08/2020 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. JANA BRZECHWY W ORLU   

z dnia 23.10.2020 r. 

w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu pracy zdalnej(strefa czerwona) 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 910) oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego  

i Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2020 r. wydanych w związku  

z pandemią cowid19 zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się do stosowania Regulaminu pracy zdalnej na terenie szkoły Podstawowej 

im. Jana Brzechwy w Orlu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19. 

2. Procedury stanowią załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

........................................................................... 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870


 

 

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu  

 

§ 1 Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania pracy zdalnej oraz związane z tym prawa  

i obowiązki Szkoły Podstawowej im. Jan Brzechwy w Orlu (dalej jako „Pracodawca”)  

i Pracowników w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-

19.  

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

 Pracy zdalnej – należy przez to rozumieć pracę określoną w umowie o pracę, umowie 

zlecenia, umowie o współpracy oraz innej umowie cywilnoprawnej łączącej Pracownika  

z Pracodawcą, wykonywaną przez czas oznaczony poza miejscem jej stałego wykonywania  

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, jeżeli wykonywanie pracy poza takim miejscem 

jest możliwe,  

 Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę oraz 

inną umowę cywilnoprawną, w tym umowę zlecenia, umowę o współpracy, umowę o dzieło, 

jeśli realizacja tej umowy wiąże się z wykonywaniem obowiązków na rzecz Pracodawcy  

w miejscu ich stałego wykonywania wyznaczonym przez Pracodawcę,  

 Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę 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. 2020 poz. 374  

z późn. zm.). 

3. Praca zdalna nie stanowi telepracy, o której mowa w art. 675-6717 Kodeksu pracy (tj. z dnia 

16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1040). 

 § 2 Warunki dopuszczalności pracy zdalnej  

1. Pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy zdalnej w związku  

z przeciwdziałaniem COVID-19:  

 po złożeniu przez pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego pracownika oświadczenia 

w formie pisemnej lub elektronicznej dot. polecenia wykonywania pracy zdalnej, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 po udzieleniu zgody na pracę zdalną od pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego  

w związku z wnioskiem pracownika o umożliwienie pracy zdalnej, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do Regulaminu, jeśli wykonywanie pracy na danym stanowisku umożliwia 

pracę w innym miejscu niż miejsce stałego jej wykonywania oraz jeśli jest to niezbędne do 

przeciwdziałania i zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19. 

§ 3 Prawa i obowiązki Pracodawcy  

1. Pracodawca zobowiązuje się do przekazywania Pracownikowi zadań do wykonania, 

udzielania informacji merytorycznych oraz organizowania procesu pracy w sposób 

umożliwiający Pracownikowi pracę zdalną.  

2. Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy zdalnej oraz żądać od pracownika 

informacji o jej wynikach.  



§ 4 Prawa i obowiązki Pracownika  

1. Pracownik wykonuje pracę zdalną w miejscu zatrudnienia, zamieszkania lub innym 

miejscu uzgodnionym z Pracodawcą. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy 

zgodnie z treścią umowy łączącej go z Pracodawcą oraz zakresem obowiązków.  

2. Ponadto Pracownik zobowiązuje się do:  

 pozostawania dyspozycyjnym dla Pracodawcy w ustalonych godzinach pracy  

i przyjmowania do realizacji bieżących zadań przekazywanych Pracownikowi  

w ramach zakresu jego obowiązków, w szczególności z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej,  

 bieżącego informowania o wynikach swojej pracy oraz przedstawiania wyników swojej 

pracy Pracodawcy,  

 potwierdzania obecności w pracy poprzez dokonywanie wpisów w e-dzienniku. 

3. Pracownik ma prawo do wsparcia technicznego ze strony Pracodawcy. Pracownik 

niezwłocznie zgłasza Pracodawcy wszelkie uzasadnione potrzeby w tym zakresie.  

4. Pracownik zobowiązuje się zorganizować stanowisko do pracy zdalnej w sposób 

zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.  

§ 5 Ochrona informacji i danych osobowych  

1. Pracownik zobowiązuje się do zabezpieczania dostępu do sprzętu służbowego oraz 

posiadanych danych i informacji (w tym także znajdujących się na nośnikach papierowych) 

przed osobami postronnymi, w tym wspólnie z nim zamieszkującymi, oraz zniszczeniem.  

2. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania 

postanowień Polityki ochrony danych osobowych przyjętej u Pracodawcy wraz  

z dokumentami powiązanymi.  

§ 6 Postanowienia końcowe  

1. Praca zdalna jest wykonywana przez czas określony w poleceniu Pracodawcy. Pracodawca 

może dowolnie kształtować okres wykonywania pracy zdalnej, uwzględniając stopień 

zagrożenia rozprzestrzenianiem się COVID-19 na danym obszarze.  

2. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy zdalnej Pracownik zapoznaje z treścią 

niniejszego Regulaminu, co potwierdza pisemnym lub elektronicznym oświadczeniem  

i zobowiązaniem do jego przestrzegania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do 

Regulaminu.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

wewnętrzne procedury obowiązujące u Pracodawcy oraz przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego.  

 

 

Dyrektor Szkoły  

Krzysztof Grzenia  

23.10.2020 r. 

 

 

 

 

 



 

 Załącznik nr 1  

 

 

Polecenie wykonania pracy zdalnej  

Z uwagi na panującą w kraju sytuację wywołaną zagrożeniem chorobą COVID-19  

w dniach od …………… do …………………ma Pani/ Pan ………………………………..……………. 

wykonywać pracę zdalną w miejscu zatrudnienia/zamieszkania/inne*  

…………………………………….. ………………………………………………… 

  

 

(podpis dyrektora szkoły)  

*niepotrzebne skreślić 

 

 Załącznik nr 2  

 

Wniosek o umożliwienie pracy zdalnej  

Z uwagi na panującą w kraju sytuację wywołaną zagrożeniem chorobą COVID-19, zwracam 

się z prośbą o umożliwienie mi pracy zdalnej w dniach od ……………. do …………… / 

bezterminowo*. Pracę zdalną będę wykonywał/a w miejscu zamieszkania/inne* 

……………………………………… . Opcjonalnie: Prośbę swą uzasadniam 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………......................................................

.......................................................................…………………………………………… 

 

 /imię i nazwisko Pracownika/ /dział, stanowisko/ 

 

 

 

 *niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

Oświadczenie Pracownika 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu pracy 

zdalnej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu i zobowiązuje 

się do jego przestrzegania. Jednocześnie oznajmiam, że znane są mi 

zasady ochrony danych osobowych oraz, że ukończyłam/łem szkolenie z 

zasad bezpiecznej pracy zdalnej   

 

 

…………………………………………………  

/imię i nazwisko Pracownika/ /dział, stanowisko/ 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 07/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu 

z dnia 16.10.2020 r. 

w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia  

w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Na podstawie § 7 ust. 2 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 zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych 

przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Orlu z wykorzystaniem metod oraz technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek 

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

§ 2. 

Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 oraz 

ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 910) zalicza się zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, o których mowa w § 2 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), realizowane w okresie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej Orlu w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

§ 3. 

1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod 

i technik, o których mowa w § 2 zarządzenia, są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli: 

a) nauczyciel zrealizował zajęcia w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, 

b) nauczyciel uwzględnił tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikający  

z ramowych planów nauczania dla szkoły podstawowej do zrealizowania  

w poszczególnych oddziałach klas oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć 

realizowanych w formach pozaszkolnych, 

c) nauczyciel zweryfikował uczestnictwo uczniów na zajęciach, 

d) nauczyciel zapewnił uczniom, a w przypadku uczniów klas I-III ich rodzicom źródła 

i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej, 

e) każdy uczeń, a w przypadku uczniów klas I-III - każdy rodzic posiada możliwość konsultacji 

z nauczycielem,  

f) nauczyciel przekazał każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach 

konsultacji, o których mowa w lit. e, 

g) nauczyciel dokonywał weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę 

postępów w nauce, w tym również informował uczniów lub rodziców  

o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach, 

h) w przypadku nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej 

zatrudnionego dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 



oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym - nauczyciel współpracował  

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, 

i) nauczyciel udzielał wsparcia dzieciom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną,  

w szczególności w drodze telefonicznej - w przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego 

typu zajęcia, 

2. Informowanie o postępach w nauce, o którym mowa w ust. 1 lit. g może następować 

z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w szczególności Zintegrowanej 

Platformy Edukacyjnej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia wymienionego w § 2 

zarządzenia, dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, telefonu. 

 

§ 4. 

Zajęcia z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość mogą być prowadzone  

w grupach lub indywidualnie, przy czym, liczba godzin zajęć prowadzonych indywidualnie nie może 

być wyższa niż 100 % zajęć ogółem prowadzonych w danej klasie  

w okresie zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej w Orlu, z przyczyn, o których mowa w § 1 

zarządzenia. Zastrzeżenie nie dotyczy nauczycieli, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. i zarządzenia. 

§ 5. 

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Szkoły Podstawowej w Orlu. 

§ 6. 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Orlu  

i na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 06/2020 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. JANA BRZECHWY W ORLU   

z dnia 16.10.2020 r. 

w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (strefa czerwona) 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 910) oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego  



i Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2020 r. wydanych związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego  

i wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz wytycznych Ministra Edukacji 

Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 5 sierpnia 2020 r. dla 

publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. wydanych na podstawie art. 8a 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się do stosowania procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły Podstawowej 

im. Jana Brzechwy w Orlu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19. 

2. Procedury stanowią załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

........................................................................... 

 

 

 

 


