
 
Boguchwała, 25.03.2020 r. 

 

 

 

Zarządzenie Nr 07/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale 

z dnia  25.03.2020r. 

 
Działając na podstawie art. 3 ustawy z 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), 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. z dnia 11 marca 2020r., poz. 410) oraz  

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem     

i zwalczaniem COVID-19 

zarządzam co następuje: 

 

§1 

 

1. W okresie od 25 marca 2020r. nauczyciele dokumentują pracę zdalną w postaci 

prowadzenia rejestru wykonywanych czynności – określonego przez dyrektora  

zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 05/2020 z dnia 24 marca 2020r. 

umieszczonego w dzienniku elektronicznym „Librus” w kategorii; „Praca zdalna”. 

2. Wykonywane przez nauczyciela czynności, o których mowa w pkt.1 odpowiadają 

przydziałowi zadań zgodnie z obowiązującym Arkuszem Organizacji Pracy Szkoły na 

rok szkolny 2020/2021 i zatwierdzonymi Aneksami do ww. Arkusza.  

 

§2 

 

1. Czas pracy oraz zadania wykonywane w ramach czasu pracy określają przepisy Karty 

Nauczyciela .  

2. Nauczyciel jest obowiązany realizować również inne zajęcia i czynności wynikające z 

zadań statutowych szkoły oraz zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do 

zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym – w tym pracę zdalną 

świadczoną na rzecz uczniów w ścisłym porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

 

§3 

 

1. Nauczyciele pozostają w stałym, zdalnym kontakcie  

z dyrektorem szkoły z wykorzystaniem ogólnie przyjętych narzędzi komunikacji, 

zależnie od ustalonych okoliczności w tym: kontakt telefoniczny, e-mailowy, 

videokonferencję lub portal społecznościowy.  

 

 

 

 

 



§4 

 

1. Za okres świadczenia pracy (czyli pracy zdalnej) nauczyciele otrzymują 

wynagrodzenie, bez dodatku za warunki pracy o ile w ustalony z Dyrektorem sposób 

udokumentują wykonaną pracę (pracę zdalną) za pośrednictwem narzędzi  

określonych w §1 oraz w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły nr 05/2020 z dnia 

24.03.2020r.  

 

§5 

 
 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 
(Pieczęć i podpis Dyrektora) 

 

 


