
ZARZĄDZENIE Nr 1/2020/2021
REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ

IM. KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO W LESZNIE

z dnia 22 października 2020 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania

Wyższej Szkoły Humanistycznej

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie

wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 85, z późn. zm.), rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,

nakazów i zakazów w związku z ustawą 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 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 23/2019/2020 Rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla

Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie z dnia 18 września 2020 roku w sprawie zasad

funkcjonowania Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w

Lesznie w związku z wystąpieniem stanu epidemii Covid-19 wprowadza się następujące

zmiany:

1. W §2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„ 6. Studenci powinni zostać poinformowani o formie realizowania zajęć najpóźniej na

siedem dni przed ich rozpoczęciem, w nagłych przypadkach dopuszcza się jednak

skrócenie tego czasu do jednego dnia przed rozpoczęciem. Forma i termin realizacji zajęć

w zależności od stanu epidemii może ulec zmianie, decyzje w tym zakresie podejmuje

dziekan.”

2. W §4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownik administracyjny zobowiązany jest niezwłocznie poinformować swojego

przełożonego i kadrową telefonicznie, a w przypadku braku kontaktu e-mailowo o

podejrzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zgłosić tę informację do uczelnianego

koordynatora odpowiedzialnego za zbieranie informacji o sytuacji panującej w WSH w

związku z epidemią COVID-19, prof. WSH dr Anny Bartkowiak, na adres mailowy:

anna.bartkowiak@wsh-leszno.pl.”

1. W §4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:



„2. Pracownik akademicki zobowiązany jest niezwłocznie poinformować

koordynatora ds. organizacji i toku studiów telefonicznie, a w przypadku braku

kontaktu e-mailowo o podejrzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zgłosić tę

informację do uczelnianego koordynatora odpowiedzialnego za zbieranie informacji o

sytuacji panującej w WSH w związku z epidemią COVID-19, prof. WSH dr Anny

Bartkowiak, na adres mailowy: anna.bartkowiak@wsh-leszno.pl.”

3. W §4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Student, słuchacz zobowiązany jest niezwłocznie poinformować dziekanat

telefonicznie, a w przypadku braku kontaktu e-mailowo o podejrzeniu zakażenia

wirusem SARS-CoV-2 oraz zgłosić tę informację do uczelnianego koordynatora

odpowiedzialnego za zbieranie informacji o sytuacji panującej w WSH w związku z

epidemią COVID-19, prof. WSH dr Anny Bartkowiak, na adres mailowy:

anna.bartkowiak@wsh-leszno.pl.”

4. W §4 w pkt 5 zdanie:

„W przypadku wystąpienia u osoby objawów wskazujących na zakażenie wirusem

SARS-CoV-2 w czasie przebywania na terenie uczelni, należy niezwłocznie

poinformować o tym fakcie odpowiednią osobę (w przypadku pracownika

administracyjnego – przełożonego i kadrową; w przypadku pracownika

akademickiego – koordynatora ds. organizacji i toku studiów; w przypadku studenta,

słuchacza studiów podyplomowych – dziekanat; w przypadku nieobecności w/w

osób– osobę dyżurującą w informacji), która powinna bezzwłocznie zawiadomić o

przypadku podejrzenia zakażenia właściwy organ Inspekcji Sanitarnej i Rektora.”

zastępuje się zdaniem:

„W przypadku wystąpienia u osoby objawów wskazujących na zakażenie wirusem

SARS-CoV-2 w czasie przebywania na terenie uczelni, należy niezwłocznie

poinformować o tym fakcie odpowiednią osobę (w przypadku pracownika

administracyjnego – przełożonego i kadrową; w przypadku pracownika

akademickiego – koordynatora ds. organizacji i toku studiów; w przypadku studenta,

słuchacza studiów podyplomowych – dziekanat; w przypadku nieobecności w/w

osób– osobę dyżurującą w informacji), która powinna bezzwłocznie zawiadomić o

przypadku podejrzenia zakażenia właściwy organ Inspekcji Sanitarnej i Rektora oraz

zgłosić tę informację do uczelnianego koordynatora odpowiedzialnego za zbieranie

informacji o sytuacji panującej w WSH w związku z epidemią COVID-19, prof. WSH

dr Anny Bartkowiak, na adres mailowy: anna.bartkowiak@wsh-leszno.pl.”

5. W §6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Inauguracja roku akademickiego w WSH w Lesznie odbędzie się dnia 24 października

2020 r. w trybie zdalnym z udziałem jedynie kandydatów na studia”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R e k t o r

prof. WSH dr Monika Filipiak


