
 

ZASADY ORGANIZACJI PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ORAZ 

PRACY PERSONELU ADMINISTRACJI I OBSŁUGI XLVIII LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EDWARDA DEMBOWSKIEGO W FORMULE 

PRACY ZDALNEJ  

 

Podstawa prawna: 

 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r., poz. 1148, ze zm.),  

− Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r., poz. 2215),  

− Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r., poz. 1481 ze zm.),  

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974r. Nr 24, poz. 141 oraz Dz. U. 

2019, poz. 1040 z późniejszymi zmianami,  

− Ustawa 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).  

− Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 481- 493),  

− Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z 

późniejszymi zmianami) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu epidemii i związanych z nim wszystkich obowiązujących restrykcji; 

− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. (Dz. U. 2020 

poz. 1386) zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ; 

− Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 

września 2020 r. z dnia 5 sierpnia 2020 
 

 

§1 

 

Zasady funkcjonowania pracy dydaktyczno-wychowawczej XLVIII Liceum 

Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Warszawie zwane dalej Zasadami pracy zdalnej 

regulują formy i sposoby funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania placówki. Zasady regulują pracę zdalną nauczycieli i uczniów.  

 

1. Podstawowe pojęcia:  

− zasady - należy przez to rozumieć postanowienia niniejszego aktu 

wewnątrzzakładowego,  

− praca zdalna- wykonywanie na polecenie pracodawcy, przez czas oznaczony, pracy 

określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania,  

− pracownik- należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy 

o pracę lub przez mianowanie, pracownika niepedagogicznego - pracowników 

administracji i obsługi placówki oświatowych,  

− pracodawca- należy przez to rozumieć dyrektora szkoły,  

− szkoła - należy przez to rozumieć XLVIII Liceum Ogólnokształcącego im. E. 

Dembowskiego w Warszawie  

− inny sposób kształcenia  - realizacja zadań pracodawcy w tym jednostki systemu 

oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 

sposobu realizacji tych zadań,  

− środki komunikacji elektronicznej- należy przez to rozumieć wszelkie środki 

umożliwiające komunikowanie się na odległość, w tym programy komercyjne. 

 

 



 

§ 2 

 

Zlecanie pracy zdalnej 

1. Praca zdalna może zostać zlecona przez pracodawcę w czasie częściowego lub 

całkowitego zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w formie stacjonarnej.  

 

2. Pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, co najmniej na 1 

dzień przed planowanym rozpoczęciem pracy w tejże formie.  

 

3. Pracodawca w poleceniu pracy zdalnej określa okres obowiązywania zmiany miejsca 

pracy oraz samo miejsce.  

 

4. Polecenie pracy w formie pracy zdalnej może zostać w każdym momencie cofnięte, 

skrócone lub wydłużone przez pracodawcę.  

 

5. Pracodawca w ramach zleconej pracy zdalnej określa sposób przekazywania poleceń 

służbowych, form potwierdzania wykonania pracy oraz godzin pracy.  

 

6. Praca zdalna może być świadczona za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej lub w inny sposób ustalony przez strony.  

 

 

§ 3 

 

Prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika 

 

1. Wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej nie może wpływać na wynagrodzenie 

pracownika, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, z zastrzeżeniem § 5 pkt 2 

niniejszych zasad.  

 

2. Zlecenie pracy zdalnej nie powoduje konieczności zmiany warunków pracy i płacy.  

 

3. Nieuzasadniona odmowa przez pracownika wykonywania pracy w formie zdalnej może 

wiązać się z odpowiedzialnością porządkową pracownika określoną w Dziale IV, 

Rozdziale VI kodeksu pracy lub na podstawie przepisów szczególnych.  

 

4. Pracownik nie może zostać zobowiązany do wykonywania pracy w formie zdalnej w 

trakcie orzeczonej niezdolności do pracy, kwarantanny lub innej usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy.  

 

5. Wykonywanie pracy zdalnej nie wymaga przeprowadzania innych badań lekarskich, jeśli 

pracownik legitymuje się aktualnym orzeczeniem lekarskim.  

 

6. Wykonywanie pracy zdalnej nie wymaga dodatkowego szkolenia z zakresu bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy.  

 

7. Pracownik jest zobowiązany do pozostawania w stałym kontakcie z bezpośrednim 

przełożonym, za pośrednictwem środków łączności ustalonych przez strony.  



 

8. Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikowi sprzętu służbowego 

wyłącznie w miejscu pracy. 

 

9. Pracownik zobowiązany jest do wykorzystywania powierzonego sprzętu pracodawcy, o 

ile taki został przekazany, tylko do celów służbowych.  

 

10. Przekazanie sprzętu służbowego (kamerka internetowa, słuchawki, itp) powinno nastąpić 

na podstawie osobnej umowy cywilnoprawnej, w ramach powierzenia mienia.  

 

11. Pracownik  - za zgodą pracodawcy i na koszt własny – może wykonywać pracę zdalną 

poza miejscem pracy wykorzystując prywatny sprzęt. 

 

12. Na pracowniku ciąży obowiązek przystosowania sprzętu prywatnego do wykonania pracy 

zdalnej, w szczególności do zapewnienia pełnej ochrony przetwarzania danych 

osobowych. 

 

13. Pracownik powinien przestrzegać podstawowych zasad i przepisów BHP przy 

stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, o ile taka praca jest wykonywana.  

 

14. Na pracowniku ciąży obowiązek niezwłocznego zgłoszenia dyrektorowi szkoły 

wszelkich nieprawidłowości lub niemożności wykonania pracy w ramach zleconej pracy 

zdalnej w sposób przyjęty jak przy usprawiedliwianiu nieobecności.  

 

 

 

§ 4 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Pracownik zobowiązuje się do zabezpieczenia dostępu do sprzętu lub innych nośników 

informacji, w tym papierowych przed nieuprawnionym dostępem osób 

nieupoważnionych, w tym domowników, jeśli praca zdalna jest wykonywana w miejscu 

zamieszkania pracownika.  

 

2. Wykonywanie pracy w formie zdalnej w żaden sposób nie zwalnia ze stosowania i 

przestrzegania obowiązujących wewnątrzszkolnych przepisów ochrony danych 

osobowych.  

 

3. Wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika nie wymaga dodatkowego szkolenia z 

zakresu ochrony danych osobowych.  

 

4. Pracownik wykonujący pracę zdalną zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 

pracodawcy o wszelkich nieprawidłowościach w procesie przetwarzania danych 

osobowych.  

 

§5 

 

Dopuszcza się zwołanie posiedzenia Rady Pedagogicznej online. Posiedzenie Rady zwołuje 

dyrektor szkoły.  



 

 

§6 

 

Każdy nauczyciel dostosowuje plany pracy do warunków nauki i pracy z uwzględnieniem 

równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.  

 

§7 

 

Tygodniowy plan zajęć lekcyjnych uwzględnia zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz 

łączy przemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.  

 

§8 

 

Nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenie wszystkich przydzielonych mu w wymiarze 

tygodniowym godzin dydaktyczno –wychowawczym, z zastrzeżeniem, że 50% godzin tych 

przeprowadzane jest w wariancie lekcji online w oparciu o wybraną i zaakceptowaną przez 

dyrektora szkoły platformę edukacyjną. Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły może 

wyrazić zgodę na zwiększenie ilości zajęć prowadzonych online uwzględniając specyfikę 

przedmiotu i stopień realizacji podstawy programowej.  

 
 

§9 

 

Nauczyciele wypełniają dokumentację szkolną wg ustalonych zasad:  

 

− e-dziennik Librus Synergia – zapis tematu każdej lekcji z adnotacją o sposobie 

realizacji: lekcja online, praca zadaniowa lub konsultacja, 

− w zakładce frekwencja ucznia (sprawdzenie listy obecności) należy w przypadku 

obecności ucznia na lekcji online, pracy zadaniowej lub konsultacji wybrać kategorię: 

nauczanie zdalne (nz). W pozostałych przypadkach wpisujemy „nb” jeśli uczeń jest 

nieaktywny, 

− dopuszcza się różnorodność form pracy zadaniowej, adekwatne do specyfiki 

przedmiotu i realizowanych treści: 

 

 

§10 

 

1. Wychowawca klasy informuje przez e-dziennik rodziców i uczniów o zasadach 

organizacji pracy szkoły. 

 

2. Nauczyciel przedmiotu informuje przez e-dziennik rodziców i uczniów o zasadach 

organizacji lekcji z danego przedmiotu 

 

3. Pedagodzy oraz psycholog szkolny informują przez e-dziennik rodziców i uczniów o 

zasadach organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz formach i terminach 

konsultacji.  

 

4. Wychowawcy i nauczyciele systematycznie monitorują (w trakcie lekcji 

wychowawczych, poprzez bezpośredni kontakt z rodzicem/opiekunem prawny, itp.) 

dostęp uczniów do sprzętu elektronicznego i Internetu i ewentualne problemy zgłaszają 

niezwłocznie do dyrektora szkoły. 

 

 



§11 

 

W przypadku wykorzystywania do kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz 

uczniami poczty email, każdy nauczyciel i pracownik administracyjny mają obowiązek 

korzystać ze służbowego adresu mailowego. 

 

 

§12 

 

1. Sposób monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz postępów w nauce następuje 

wg zasad ustalonych w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu, które stanowią integralną część 

Statutu szkoły. 

 

2. Kierując się dobrem uczniów i dostosowując się do zaistniałej sytuacji w czasie 

obowiązywania pracy zdalnej nauczyciele mogą sprawdzać i oceniać wiedzę stosując e-

sprawdziany przy użyciu dostępnych narzędzi internetowych. Oceny zapisywane są z 

kategorią „nz” 

3. W przypadku nauczania hybrydowego wszystkie formy sprawdzania wiedzy ucznia 

obejmujące min. jedną jednostkę lekcyjną odbywają się w szkole 

 

4. Ewentualne egzaminy sprawdzające oraz klasyfikacyjne odbędą się w wersji stacjonarnej 

na terenie szkoły 

 

§13 

 

Zajęcia indywidualne są prowadzone online.  

 

§14 

 

1. Narzędziem do komunikacji pomiędzy rodzicami, uczniami nauczycielami jest e-

dziennik Librus Synergia(zakładki: wiadomości, zadania domowe, tematy lekcji). 

 

2. Sobota i niedziela są dla nauczyciela dniami wolnymi od kontaktów online z uczniami 

i rodzicami chyba, że dla dobra ucznia sam z tego zrezygnuje. 

 

3. W dniach od poniedziałku do piątku nauczyciel odpowiada na wiadomości otrzymane 

do godz. 15:00 tego samego dnia; po godz. 15:00 następnego dnia roboczego. 

 

4. Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice są zobligowani do czytania wiadomości i 

systematycznego monitorowania ogłoszeń i ważnych komunikatów na stronie www 

szkoły.  

 

§15 

 

Powyższe zapisy wchodzą w życie z dniem …………… 

 

 

§ 16 

 

Dopuszcza się modyfikację ustalonych zasad po zgłoszeniu ważnych czynników technicznych 

i organizacyjnych utrudniających pracę, zgłoszonych przez pracowników, uczniów oraz 

rodziców.  


