
ZARZĄDZENIE Nr 8/2019/2020
REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ

IM. KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGOW LESZNIE

z dnia 14 marca 2020 roku

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

wśród członków społeczności

Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie

wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 85), ustawy z dnia 2 marca 2020

roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz.374) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13

marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia

epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Podtrzymuje się zawieszenie zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni do dnia

25 marca 2020 roku.

2. Okres zawieszenia zajęć na terenie Uczelni może ulec przedłużeniu.

3. Zajęcia odbywają się zdalnie, za pomocą platformy e-learnigowej i komunikacji

e-mailowej pomiędzy studentami i wykładowcami.

4. Seminaria dyplomowe realizowane będą poprzez pocztę e-mailową.

§ 2

1. Od 16 do 25 marca br. zmianie ulega praca administracji Uczelni. Wprowadza się

dyżury telefoniczne i e-mailowe od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

2. Wszelkie sprawy bieżące, administracyjne należy załatwiać w formie zdalnej poprzez

e-mail lub telefonicznie.

3. W przypadku niezwłocznej potrzeby, która wymaga dostarczenia dokumentacji

osobiście, należy ją zostawić u dyżurującego pracownika Uczelni. W przypadku, gdy



taka dokumentacja zawiera dane osobowe należy na zaklejonej kopercie dopisać

„zawiera dane osobowe”.

4. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum kontaktów bezpośrednich

między pracownikami.

5. Okres zmienionej pracy administracji może ulec przedłużeniu.

§ 3

Odwołuje się do dnia 25 marca (włącznie) br. wszelkie wydarzenia o charakterze otwartym

oraz wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie Wyższej Szkoły

Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie.

§ 4

Zobowiązuje się studentów i wykładowców o bieżące sprawdzanie komunikatów na stronie

internetowej Uczelni.

§ 5

Zobowiązuje się pracowników i studentów do niezwłocznego poinformowania Uczelni

telefonicznie i mailowo o zachorowaniu wywołanym przez koronawirusa lub fakcie objęcia

kwarantanną.

§ 6

Wszystkie wytyczne zawarte we wcześniejszym Zarządzeniu, poza dotyczącymi pracy

administracji, pozostają w mocy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr WSH Monika Filipiak


