
Załącznik nr 2 

Regulamin pracy zdalnej 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.  

obowiązujący w związku z przeciwdziałaniem i rozpowszechnianiem się COVID-19 

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), Ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

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

prawa i obowiązki Pracowników w CKZiU Środzie Wlkp.(dalej jako Pracodawca) 

w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

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

umowie-zleceniu, umowie o świadczenie usług zdrowotnych 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 umowę cywilnoprawną, w tym umowę-zlecenie, umowę o świadczenie 

usług zdrowotnych, 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. 

3. Praca zdalna nie stanowi telepracy, o której mowa w art. 675–6717 Kodeksu  pracy. 

 

 

 

  



§ 2 

Warunki dopuszczalności pracy zdalnej 

1. Dyrektor lub zastępca dyrektora określa indywidualnie, czy wykonywanie pracy na 

danym stanowisku umożliwia pracę w innym miejscu niż miejsce stałego jej 

wykonywania oraz czy jest to niezbędne do przeciwdziałania i zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się COVID-19. 

2. Jeżeli pozwalają na to warunki sanitarno – epidemiologiczne nauczyciele w czasie 

trwania kształcenia zdalnego w wariancie B lub C realizują obowiązki służbowe na 

terenie szkoły. 

§ 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. 

3. Pracodawca, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn leżących po jego stronie, ma 

prawo odwołania polecenia pracy zdalnej, ma więc możliwość wezwać Pracownika do 

stawienia się w siedzibie CKZiU w Środzie Wlkp. 

§ 4 

Prawa i obowiązki Pracownika 

1. Pracownik wykonuje pracę zdalną w miejscu 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, 

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. Nauczyciel zobowiązany jest do pracy według przydziału godzin i planu lekcji. 

§ 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 w CKZiU 

w Środzie Wlkp. wraz z dokumentami powiązanymi. 

§ 6 

Szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia 

 funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

1. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor jednostki systemu 

oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo (wariant B) lub 

w całości (wariant C) zawiesić stacjonarną pracę tej jednostki oraz ustalić sposób 

realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć - z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. 

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe 

zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego. 

2. Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) 

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, lub 

całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na 

odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej 

szkole. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego 

i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – 

uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu. 

3. Wariant C – kształcenie zdalne 

Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas 

i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna 

będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje 

uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju. 



4. Zasady pracy z uczniem cudzoziemskim w nauczaniu zdalnym: 

Obowiązki nauczyciela:  

- ustala jasne, zrozumiałe dla ucznia i jego rodziców, zasady komunikacji, 

- upewnia się, czy uczeń odbiera wysłane materiały edukacyjne, 

- indywidualizuje kontakt z uczniem (np. tłumaczy polecenia, udziela dodatkowych 

objaśnień), 

- monitoruje pracę ucznia i motywuje go, by sygnalizował napotkane trudności, 

wyjaśnia wątpliwości, 

- sprawdza poprawność rozumienia poleceń, 

- ukierunkowuje tok rozumienia przesyłanego edukacyjnego materiału, 

- w sposób prosty przekazuje treści programowe, 

- podsumowuje, powtarza najważniejsze informacje, 

- buduje proste komunikaty i sprawdza ich rozumienie, 

- w poleceniach i w ich objaśnieniach stosuje powtarzające się formuły, schematy 

i konstrukcje językowe, 

- w oparciu o stopień znajomości języka polskiego, konkretnego ucznia, określa 

wymagania konieczne, rezygnuje z rozszerzonych, 

- w oparciu o kompetencje językowe ucznia dostosowuje formę sprawdzania wiedzy 

(np. pisemna lub ustna), 

- parafrazuje (np. wybiera najważniejsze informacje, upraszcza, streszcza) polecenia, 

rozdziały z podręcznika, lektury, 

- udziela emocjonalnego wsparcia - jest życzliwy, cierpliwy, wyrozumiały, w czasie 

lekcji on-line nie zmusza do ustnej odpowiedzi,  

- gwarantuje swoją postawą poczucie bezpieczeństwa ucznia, szanuje jego odrębność 

kulturową, determinującą jego funkcjonowanie w szkole, 

- przekazuje uczniowi informację zwrotną uwzględniającą mechanizm powstawania 

błędów w zadaniach. 

 

Obowiązki i prawa ucznia z doświadczeniem migracji: 

- ma obowiązek uczestniczyć w zdalnej edukacji, 

- kontaktować się z nauczycielami na zasadach ustalonych przez szkołę, 

- realizować wymagania edukacyjne stawiane przez nauczyciela (np. systematycznie 

wykonuje zadania i je odsyła), 

- ma prawo indywidualnie kontaktować się z nauczycielami w sposób przez nich 

ustalony, w sprawach dotyczących treści edukacyjnych, 

- ma prawo do emocjonalnego i merytorycznego wsparcia.  

 

Obowiązki i prawa rodziców: 



- zapoznają się z zasadami uczestniczenia dziecka w zdalnym nauczaniu i stosują się 

do nich, 

- odbierają wiadomości od nauczycieli i reagują na nie, 

- otrzymują od nauczycieli informację zwrotną. 

5. Narzędzia pracy zdalnej obowiązujące w CKZiU w Środzie Wlkp.:  

- pakiet G-Suite (Classroom, Meet), 

- Discord (przedmioty zawodowe informatyczne), 

- Testportal, 

- poczta elektroniczna,  

- e-dziennik do komunikacji, 

- platforma e-podreczniki.pl. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania ucznia na pierwszych zajęciach 

lekcyjnych o wyborze narzędzi pracy zdalnej (patrz § 6, pkt.4). Uczeń zapisuje informację 

podaną przez nauczyciela w zeszycie przedmiotowym. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

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

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 się z treścią 

niniejszego Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

wewnętrzne procedury obowiązujące w CKZiU w Środzie Wlkp. oraz przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 


