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Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr 11/2020 

z dnia 12 marca 2020 r. 
 

w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem 

SARS-CoV-2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 
 

 

Na podstawie 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),  zarządza się co następuje: 

§ 1 

1. Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę zapewnienie ciągłości realizacji zadań jednostki, w zależności od rozwoju 

sytuacji i potrzeb, może polecić pracownikowi wykonywanie powierzonych zadań poza siedzibą Szkoły w formie 

pracy zdalnej. 

2. Polecenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

telefonicznie lub ustnie. 

3. Zasady wykonywania pracy poza siedzibą Szkoły oraz powierzone zasoby sprzętowe zostają ustalone odrębnie z 

każdym z pracowników. 

§ 2 

1. Pracownik, o którym mowa w § 1, pozostaje w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym ze Szkołą. 

2. Praca zdalna może zostać zakończona poprzez wezwanie pracownika do stawienia się w miejscu świadczenia 

pracy. 

§ 3 

1. Zawiesza się, w okresie od dnia 12 marca do dnia 25 marca 2020 r., zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i  

wychowawcze. 

2. Nauczycieli zobowiązuje się do wspierania uczniów w samodzielnej nauce  w domu poprzez przygotowywanie i 

przesyłanie uczniom materiałów dydaktycznych do indywidualnej pracy,  kontaktowania się z nimi przy 

wykorzystaniu np.: dziennika elektronicznego, strony internetowej, szkoły, mailingu czy innych form komunikacji 

internetowej. 

3. W okresie zawieszenia zajęć zobowiązuje się uczniów do samodzielnej nauki w domu i realizowania materiału 

wskazanego przez nauczycieli. 

§ 4 

1. W komunikacji wewnętrznej zaleca się ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników. Jeśli 

tylko jest to możliwe, do załatwiania spraw należy korzystać z komunikacji elektronicznej i telefonicznej.  

2. Od dnia 12 marca od godz. 10:00 wprowadza się ograniczenie w dostępie do budynków Szkoły osób niebędących 

pracownikami ZSOMS. 

3. Informacje o ograniczeniach w formie pisemnej zostaną rozmieszczone na drzwiach wejściowych do budynków 

Szkoły. 

§ 5 

1. Pracownicy, rodzice uczniów niepełnoletnich i uczniowie pełnoletni przekazują niezwłocznie informacje o: 

1) stwierdzeniu u nich zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i wiążącej się z tym hospitalizacji; 

2) objęciu ich kwarantanną domową; 

3) objęciu ich kwarantanną sanitarną. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 przekazuje się w formie mailowej lub telefonicznej bezpośredniemu 

przełożonemu (w przypadku pracowników) lub wychowawcy klasy (w przypadku rodziców uczniów 

niepełnoletnich i uczniów pełnoletnich).  

3. Wychowawcy klas przekazują niezwłocznie otrzymane informacje dyrektorowi szkoły za pośrednictwem e-

dziennika. 

§ 6 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

Anna Trojanowska  

Dyrektor ZSOMS 
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