
Zarządzenie nr 96/2020 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 28 września 2020 roku 

 

w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych w Akademii Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 w warunkach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-Cov-2. 

Na podstawie : art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) i § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 

zarządzam co następuje: 

§1. 

W związku z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19 w realizacji procesu kształcenia 

w Akademii należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie przestrzegać wszelkich 

postanowień regulujących zasady reżimu sanitarnego na terenie Uczelni i poza nią. 

§2. 

Wprowadza się poniższy tryb prowadzenia zajęć dydaktycznych: 

1. Wykłady prowadzone są wyłącznie w trybie zdalnym. 

2. Ćwiczenia, seminaria, lektoraty z przedmiotów, których treści realizowane są w sposób 

teoretyczny (nie wymagający zabezpieczenia laboratoryjnego czy specjalistycznego sprzętu) 

prowadzone są w trybie zdalnym. W celu realizacji zadań kontrolno-oceniających dopuszcza 

się w trakcie semestru dwukrotne prowadzenie tych zajęć w trybie bezpośredniego kontaktu. 

W takim przypadku termin zajęć, zgodny z ustalonym rozkładem zajęć dydaktycznych, 

nauczyciel akademicki uzgadnia ze studentami i z tygodniowym wyprzedzeniem podaje 

do wiadomości dziekana, kierownika zakładu oraz Dyrektora Działu Eksploatacji i Wynajmu 

Obiektów (marek.janusz@awf.wroc.pl). Zajęcia te odbywają się w salach wskazanych 

w rozkładzie zajęć. 

3. Ćwiczenia z przedmiotów wymagających zabezpieczenia laboratoryjnego, specjalnych 

obiektów np. sportowych oraz specjalistycznego sprzętu prowadzone są w trybie 

bezpośredniego kontaktu. Szczegóły dotyczące organizacji tych zajęć uwzględniające wymogi 

reżimu sanitarnego, określane są przez nauczyciela akademickiego i podawane na pierwszym 

spotkaniu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się po uzgodnieniu ze studentami 

i z dziekanem oraz kierownikiem zakładu realizację tych zajęć w trybie hybrydowym, poprzez 

łączenie treści programowych dwóch ćwiczeń w bloki praktyczne realizowane 

w bezpośrednim kontakcie oraz bloki teoretyczne realizowane w trybie zdalnym. 

4. Ćwiczenia specjalistyczne prowadzone w bazach klinicznych prowadzone są w trybie 

bezpośredniego kontaktu. Podczas tych zajęć obowiązują wymogi reżimu sanitarnego 



Akademii oraz wymogi określone przez daną bazę. W przypadku konieczności przeniesienia 

tych zajęć na teren Akademii, prowadzone są one zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3. 

w salach dydaktycznych uzgodnionych z Dziekanem i Prorektorem ds. Nauczania. 

5. Konsultacje odbywają się w trybie adekwatnym do rodzaju zajęć dydaktycznych 

wymienionych w ust. 1-4 (szczegóły określa nauczyciel prowadzący zajęcia po uzgodnieniu 

z kierownikiem zakładu i dziekanem, informacje zamieszczane są na stronie zakładu). 

6. W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej możliwe są zmiany w przewidzianych trybach 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, które zostaną wprowadzone w drodze aneksu 

do niniejszego Zarządzenia. 

§3. 

1. Poszczególne zajęcia, bez względu na tryb ich prowadzenia, odbywają się w czasie 

rzeczywistym zgodnie z ogłoszonym rozkładem zajęć dydaktycznych na semestr zimowy roku 

2020/2021.  

2. Studenci wpisują się do ustalonych grup, które mają przypisany określony rozkład zajęć 

dydaktycznych. Wpisanie się do określonej grupy wiąże się z bezwzględnym obowiązkiem 

uczestniczenia w zajęciach zgodnie z przypisanym dla tej grupy rozkładem zajęć. Zmiany w tym 

zakresie są możliwe wyłącznie na podstawie decyzji dziekana o przyznaniu studentowi 

indywidualnej organizacji studiów. 

3. Obligatoryjnym kanałem komunikacyjnym w realizacji zajęć dydaktycznych w trybie 

zdalnym jest platforma Zoom. Narzędziem fakultatywnie wspomagającym realizację zajęć jest 

platforma Moodle.  

4. W celu podnoszenia kompetencji studentów i nauczycieli akademickich w posługiwaniu się 
obowiązującymi kanałami zdalnej komunikacji dydaktycznej zobowiązuję Prorektora                            
ds. Nauczania do systematycznej organizacji szkoleń w tym zakresie. 

§4. 

W trakcie realizacji procesu kształcenia zobowiązuję studentów i nauczycieli akademickich do 
szczególnego przestrzegania poniższych przepisów sanitarnych. 

1. Zaleca się utrzymanie co najmniej 1,5 metrowej odległości pomiędzy osobami w przestrzeni 

otwartej, jeśli nie jest to możliwe należy obowiązkowo stosować zasłanianie ust i nosa. 

2. Zobowiązuje się do dezynfekcji rąk przy każdorazowym wejściu do budynku Uczelni. 

Dozowniki z płynem dezynfekującym umieszczone są przy każdym wejściu i odpowiednio 

oznaczone. 

3. W każdym budynku w częściach wspólnych – korytarze, klatki schodowe, windy, 

przebieralnie, toalety należy obowiązkowo zasłaniać usta i nos. 

4. W budynkach, na korytarzach i holach należy zajmować co drugie miejsce na siedziskach 

indywidualnych bądź ́ siadać w odległości 1,5 m na ławkach w miejscach odpowiednio 

oznakowanych. 



5. Wprowadza się obowiązek pozostawiania przez studentów okryć wierzchnich w szatniach 

lub pomieszczeniach do tego przystosowanych. Zakazuje się wnoszenia ich do pomieszczeń, 

w których realizowane są zajęcia dydaktyczne. 

6. Udział w zajęciach mogą brać jedynie studenci zdrowi, którzy nie wykazują objawów 

chorobowych i nie mieli kontaktu z osobą aktualnie zakażoną lub przebywającą na 

kwarantannie. 

7. Podczas pierwszych zajęć prowadzący ma obowiązek zapoznać studentów z zasadami 

sanitarnymi przyjętymi na Uczelni, w szczególności do prowadzonego przez niego przedmiotu. 

8. Studenci i pracownicy zobowiązani są do posiadania osobistego wyposażenia 

w indywidualne środki ochrony (np. maseczki, przyłbice, rękawiczki) umożliwiające udział 

w zajęciach dydaktycznych.  

9. Zaleca się przybycie studentów na zajęcia nie wcześniej niż 20 minut przed godziną ich 

rozpoczęcia. 

10. Pomiaru temperatury dokonują prowadzący zajęcia, jeśli uznają to za konieczne 

w odniesieniu do całej grupy lub pojedynczych osób (objawy chorobowe u studenta). Pomiaru 

temperatury dokonuje się również na żądanie studenta. 

11. Zaleca się wietrzenie pomieszczeń przed, po lub w trakcie zajęć. W przypadku pomieszczeń 

bez otwieranych okien zaleca się stosowanie przerw w zajęciach oraz opuszczanie przez 

uczestników pomieszczeń celem ich wentylacji. 

12. Zaleca się regularną dezynfekcję pomocy dydaktycznych. 

13. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w sposobie ustawienia ławek w salach, 

które zostały przygotowane w celu optymalnego i bezpiecznego ich wykorzystania. 

14. Wprowadza się obowiązek podporządkowania szczegółowym zasadom sanitarnym 

określonym w obiektach specyficznych (pływalnia, laboratoria itp.). 

§5. 

1. W przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na możliwość zakażenia się wirusem 

SARS-Cov-2 pracownik, doktorant, student zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 

kierownika właściwej jednostki administracyjnej Uczelni telefonicznie lub mailowo 

o zaistniałym fakcie oraz pozostać w miejscu zamieszkania. 

2. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 u pracownika, studenta, 

doktoranta przebywających w Uczelni wskazany jest pomiar temperatury. W przypadku 

stwierdzenia wartości powyżej 37,5° C dokonuje się ponownego pomiaru. W sytuacji 

potwierdzenia wyniku zaleca się kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu zgodnie 

z procedurami Ministerstwa Zdrowia i GIS. Zdarzenie należy zgłosić u prowadzącego zajęcia 

lub bezpośredniego przełożonego. 

3. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych powodujących u osoby duże osłabienie 

należy wezwać zespół ratownictwa medycznego. 



4. Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego zaleca się odizolować osobę 

z objawami chorobowymi. 

§6. 

Zobowiązuje się pracowników, studentów i doktorantów do systematycznego zapoznawania 

się z bieżącymi zarządzeniami i ogłoszeniami związanymi z sytuacją sanitarno-epidemiczną. 

§7. 

Realizację niniejszego Zarządzenia powierzam dziekanom wydziałów, a nadzór nad jego 

realizacją Prorektorowi ds. Nauczania. 

§8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

        Rektor 
                                                                                        Akademii Wychowania Fizycznego  

          we Wrocławiu 
 
Prof. dr hab. Andrzej Rokita 


