SZKOŁA PODSTAWOWA im. T. KOŚCIUSZKI w KAMIENIU
Kamień Kolonia 55, 22-113 Kamień
Sekretariat: (82) 567 01 12, Fax:(82) 567 01 12; www.spkamien.edu.pl; e-mail: spkamien@o2.pl
Na podstawie Zarządzenia nr 16/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu z dnia 28 styczna 2019 r.

REGULAMIN
organizacji doraźnych zastępstw w Szkole Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu
1. Nauczyciel oraz wychowawca klasy mają obowiązek niezwłocznego poinformowania dyrektora
o nieobecności nauczyciela w pracy. Wychowawca może wyznaczyć ucznia danej klasy do
bieżącego informowania o nieobecności nauczycieli na zajęciach.
2. Za wyznaczanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli odpowiada dyrektor szkoły.
3. Podczas nieobecności osoby odpowiedzialnej, wymienionej w ust. 2, za wyznaczanie zastępstw
za nieobecnych nauczycieli odpowiada wicedyrektor lub inny upoważniony do tego pracownik.
4. Osoba odpowiedzialna wyznacza zastępstwo niezwłocznie po otrzymaniu informacji
o nieobecności nauczyciela.
5. W miarę możliwości zastępstwo powinno zostać przydzielone w następującej kolejności:
- nauczycielowi tego samego przedmiotu,
- wychowawcy klasy,
- innemu nauczycielowi uczącemu w klasie,
- innemu nauczycielowi, który nie prowadzi w tym czasie zajęć,
- nauczycielowi – bibliotekarzowi lub wychowawcy świetlicy.
Dyrektor lub wicedyrektor mogą realizować zastępstwo tylko w braku możliwości prowadzenia
zajęć przez innych nauczycieli.
6. Przydzielone zastępstwo obejmuje również dyżur na przerwie międzylekcyjnej, a w razie zbiegu
obowiązku pełnienia dyżuru, osoba odpowiedzialna wyznacza innego nauczyciela do pełnienia
dyżuru na przerwie międzylekcyjnej.
7. Przydzielenie zastępstwa jest zapisane w dzienniku elektronicznym, ogłoszone w formie
pisemnej na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, a w przypadkach niecierpiących zwłoki
nauczyciel zastępujący jest informowany ustnie.
8. Nauczyciel, który nie może zrealizować przydzielonego zastępstwa, niezwłocznie informuje
o powyższym fakcie osobę odpowiedzialną.
9. Nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela ma obowiązek:
a) realizowania w miarę możliwości treści programowych przedmiotu prowadzonego przez
nieobecnego nauczyciela, a gdy nie jest to możliwe – swojego przedmiotu,
b) odnotowania w dzienniku elektronicznym tematu lekcji i frekwencji uczniów.
10. Osoba odpowiedzialna nadzoruje realizację zastępstw i prawidłowość wypełniania
dokumentacji szkolnej z nimi związanej.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.01.2019 r.

.

