Zarządzenie nr 10 / 2016
Dyrektora Zespołu szkół Budowlanych w Rybniku
z dnia 23 września 2016 r.
w sprawie wytycznych do organizacji zastępstw doraźnych
w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.
Na podstawie art. 35 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. zarządzam
co następuje:

§1
Wprowadzam do stosowania wytyczne do organizacji zastępstw
doraźnych w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.
§2
Wytyczne, o których mowa w §1 stanowią załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§3
Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia będę sprawował
osobiście.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
(-) Marek Florczyk

ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 10/2016
dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku

WYTYCZNE DO ORGANIZACJI ZASTĘPSTW DORAŹNYCH
w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku
I. Postanowienia ogólne.
1. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja
następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
2. Bezpośrednie czynności związane z organizacją zastępstw doraźnych w Zespole Szkół
Budowlanych w Rybniku wykonują wicedyrektorzy.
3. Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku sprawuje nadzór nad organizacją
i rozliczaniem zastępstw doraźnych.
4. Wicedyrektorzy przydzielając zastępstwa doraźne uwzględniają w pierwszej kolejności
konieczność zapewnienia uczniom realizacji podstawy programowej oraz właściwej opieki.
II. Organizacja i przydział zastępstw doraźnych.
1. Zastępstwo doraźne przydziela się według następującej hierarchii:
a. nauczycielowi tego samego przedmiotu,
b. nauczycielowi uczącemu w danej klasie (realizacja treści nauczania innego przedmiotu),
c. wychowawcy klasy (lekcja wychowawcza),
d. innym nauczycielom, w tym nauczycielowi bibliotekarzowi lub pedagogowi (zajęcia
biblioteczne, wychowawcze, profilaktyczne – prowadzone zgodnie z kompetencjami
i możliwościami).,
2. Zastępstwo doraźne może zrealizować dyrektor lub wicedyrektor, ale tylko
w uzasadnionych przypadkach, gdy:
a. zastępstwo dotyczy przedmiotu, którego dyrektor lub wicedyrektor jest specjalistą
a na danej lekcji brak jest innego specjalisty – nauczyciela mającego kwalifikacje do
nauczania tego przedmiotu,
b. dyrektor lub wicedyrektor uczy w tej klasie innego przedmiotu a brak jest w tym czasie
wolnego specjalisty lub nauczyciela uczącego w tej klasie innego przedmiotu,
c. nieobecny jest wychowawca a na danej lekcji brak jest wolnych nauczycieli pełniących
funkcję wychowawcy klasy.
3. W uzasadnionych przypadkach, w ramach realizacji zastępstwa doraźnego, dopuszcza się
łączenie grup.
4. Wicedyrektorzy są odpowiedzialni za przydzielenie zastępstw doraźnych podczas dyżurów
na przerwach międzylekcyjnych za nieobecnych nauczycieli.
5. Wicedyrektor L. Skała odpowiada za miesięczne rozliczanie kart godzin ponadwymiarowych
nauczycieli.

