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ZARZĄDZENIE nr 2/10/2020 DYREKTORA COLLEGIUM
ZESPOŁU SZKÓŁ MEDYCZNYCH
z dnia 24.10.2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w
Collegium Zespole Szkół Medycznych z siedzibą w Warszawie, przy Al. Solidarności 74 A.
Na podstawie art 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2017r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z
2020r. poz.1378) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.
U. z 2020r. poz. 1870)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Od dnia 24 października 2020r. wprowadzam wyłącznie tryb nauczania zdalnego w Collegium
Zespole Szkół Medycznych w Warszawie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego
reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemii w kraju.
§ 2.
Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi
się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z
programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia
z wykorzystaniem tych metod i technik.
§ 3.
Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są
zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także
zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego
wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.
§ 4.
W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości
realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu
zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:
1) zorganizować zajęcia w szkole lub
2) umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
na terenie szkoły,
§ 5.
Dyrektor Collegium Zespołu Szkół Medycznych w Warszawie jest odpowiedzialny za organizację
pracy zapewniającą ciągłość pracy w Zespole Szkół oraz stałą obsługę interesantów z
zastrzeżeniem, iż zakres tej obsługi nie może stać w sprzeczności z realizacją celów 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 z późn. zm.)
§ 6.
W okresie od dnia 24.10.2020 r. aż do odwołania dla pracowników na stanowisku nauczyciel w
Collegium Zespołu Szkół Medycznych w Warszawie wprowadza się tryb pracy zdalnej, którą

można świadczyć zarówno z domu, jak i w siedzibie szkoły. Miejsce prowadzenia pracy ustala się
indywidualnie z dyrektorem szkoły.
§ 7.
W okresie od dnia 24.10.2020 r. aż do odwołania dla pracowników administracji Collegium
Zespołu Szkół Medycznych w Warszawie wprowadza się tryb pracy zdalnej oraz rotacyjnej, wg
przyjętego harmonogramu.
§ 8.
Pracownicy, którzy w ramach pracy rotacyjnej oraz pracy zdalnej przebywają poza siedzibą
pracodawcy, są zobowiązani do stawiennictwa w celu świadczenia pracy w siedzibie pracodawcy
w godzinach pracy Collegium Zespołu Szkół w Warszawie, do dwóch godzin od chwili otrzymania
wezwania przekazanego w sposób telefoniczny bądź mailowy.
§ 9.
W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystanie korespondencji mailowej i kontaktów
telefonicznych
§ 10.
W okresie wykonywania pracy zdalnej poleca się ściśle przestrzeganie zasad ochrony danych
osobowych odpowiednio określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych w szczególności zabezpieczenie danych przed udostępnieniem osobom do tego
nieupoważnionym oraz polityki Bezpieczeństwa Informacji.
§ 11.
Zarządzenie obowiązuje od dnia 24 października 2020 roku aż do odwołania.
Dyrektor Collegium Zespołu Szkół Medycznych w Warszawie
Ewa Flak

