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zARZ4DZENTE REKTORA

z dnia 23.09.2020 r.

w sprawie organizacii zajq6 dydaktycznych dla ,,Slqskie8o Uniwersytetu Dziecigcego Gaudeamus"
w G6rnoSlqskiej Wyiszej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Na podstawie 524 ust. l Statutu G6rno6lqskiej Wyiszej Szkoly Handlowej im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyiszym i nauce

lDz,U, z2O2O r. poz.85, z p6in. zm.l, zarzqdzam, co nastqpuje:

1.

s1
Ksztalcenie na G6rno6tqskiej Wyiszej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, w roku
akademicki ZO2O/ZO2! dla ,,Slaskiego Uniwersytetu DzieciQcego Gaudeamus", (dalej: SUDG).
realizowane bqdzie w formie hybrydowej, z nastawieniem na zajecia stacjonarnie
z zachowaniem wszelkich wymog6w sanitarnych.
W przypadku, gdyby uznano,2e prowadzenie zajgi nie jest mo2liwe w formie stacjonarnej, ze
wzglqdu na brak mo2liwo5ci zapewnienia bezpieczeistwa uczestnikom, zajqcia mogq odbywajq
siq w formie zdalnej.
Decyzje o przeprowadzeniu zajqi w formie zdalnej podejmuje Prorektor ds. Organizacji
i Rozwoju.
Ka2dego uczestnika zajqi, jego rodzica/opiekuna prawnego jak i pracownik6w Uczelni obowiqzuje
postqpowanie zgodne z wytycznymi Gf6wnego Inspektoratu Sanitarnego
(link: https://www,gov.pllweb/koronawirus/aktualne-zasadv-i-ograniczenia),
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W celu zapewnienia jak najwiqkszego bezpieczefistwa uczestnik6w zajqi, ich
rodzic6w/opiekun6w prawnych oraz pracownik6w Uczelni zajqcia w formie stacjonarnej
odbywajq siq z zachowaniem nastqpujqcych zasad:
1) na terenie Uczelni obowiEzuje nakaz zakrywania ust i nosa, przy pomocy maseczki lub

przyfbicy,

z wyfqczeniem miejsc wyrainie oznaczonych. W salach, w kt6rych odbywajq siq zajecia,
zalecane jest noszenie Srodk6w ochrony osobistej;

2) osoby czekajqce na wej6cie na zajQcia powinni zachowai odstqp zgodny z obecnie
wymaganymi zaleceniami Gl6wnego lnspektoratu Sanitarnego;

3) w salach lekcyjnych zajqcia powinny byi realizowane z zapewnieniem dystansu spolecznego,
zgodnego z przepisami prawa;

4) na terenie Uczelni oraz w pomieszczeniach, w kt6rych odbywajq sie zajQcia, nie moga
przebywa6 osoby postronne, inne niz pracownicy uczelni oraz uczestnicy planowanych zajqd
wraz z ich rodzicami/opiekunami prawnymi;

5) uczestnicy zajqd powinni zajmowai miejsca z zastosowaniem zasady zachowania odleglo$ci
Powyisza regulacja nie ma zastosowania, gdy charakter zajQi tego wymaga;

6) kaZdy uczestnik korzysta z wlasnych przybor6w koniecznych do uczestnictwa w zajqciach,
tj. np.: maseczki, przylbicy;

7) przed wejiciem do pomieszczenia, gdzie realizowane majq byi zajqcia, uczestnicy powinni
zdezynfekowai rqce ptynem do dezynfekcji.

Do zadaf prowadzqcego zajqcia nalezy wietrzenie sali w trakcie przerwy pomiqdzy zajqciami ora?
dopilnowanie dezynfekcji przedmiot6w wsp6lnych.

3. W salach, w kt6rych prowadzone sq zajqcia jak i w trakcie przerw pomiqdzy nimi, obowiqzuje
zakaz spo2ywania jedzenia.
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s3

W zajeciach mo2e uczestniczyi wylqcznie osoba zdrowa, bez objaw6w chorobowych
sugerujqcych chorobq zakainq.
Nie mogE w nich uczestniczyi chorzy, osoby, kt6re przebywajq w domu z osobq odbywajqcq

kwarantannq lub izolacjq w warunkach domowych, albo sami sE objqci kwarantannQ lub izolacjq

w warunkach domowvch.
3. Za nara2enie innych os6b na zaraZenie chorobA zakainE mo2na ponie56 odpowiedzialno6i karnq,

cywilna i administracyjnq.
W przypadku, gdy uczestnik nie byl Swiadomy choroby i uzyskaf o niej wiedzq po zajqciach.

zobowiazanyjest do poinformowania Uczelni niezwfocznie po uzyskaniu powyzszej informacji.
Ustqpy niniejszego paragrafu stosuje siq r6wnie2 wobec rodzic6w/opiekun6w prawnych chcqcych

wejSi lub przebywajqcych na terenie uczelni.
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W przypadku podejrzenia wystqpienia zaka2enia u uczestnika zajqi naleiy przestrzegai

obowiqzujqcych na terenie Uczelni wytycznych dotyczqcych postqpowania w takich wypadkach.

Ss
Ulega zawieszeniu stosowanie 58 ust.4 Regulaminu Slqskiego Uniwersytetu Dzieciqcego Gaudeamus
a2 do odwolania.

Zasady okre3lone w
epidemiologicznej.
Nadz6r nad wlaSciwq
Wytyczak.

s5
niniejszym zarzqdzeniu mogq ulec zmianie, w zale2no5ci od sytuacji

realizacjA postanowiei niniejszego zarzqdzenia powierza siq dr Katarzynie
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Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania iobowiazuje do odwolania.
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