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Zarządzenie Dyrektora nr 11/K/2011 

I Liceum Ogólnokształcącego im.St.Staszica w Pleszewie 

z dnia 01 wrze śnia 2011r. 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu nauczycielskich zastępstw  

I Liceum Ogólnokształcącego im.St.Staszica w Pleszewie 

 

   

 

§ 1 

 

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 

zarządczej wprowadza się Regulamin nauczycielskich zastępstw w I Liceum 

Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie w brzmieniu stanowiącym załącznik 

Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie w chwili podpisania. 

 

 

 

…………….……………………………… 
            (podpis osoby wydającej zarządzenie) 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do zarządzenia z dnia 01 września 2011r. 

 

REGULAMIN 

nauczycielskich zast ępstw dora źnych 

w I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie 

 

 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 

2006r. nr 97, poz.674 ze zmianami) 

 

§ 1 

Zasady ogólne 

1. Przez godzinę doraźnych zastępstw rozumie się przydzieloną nauczycielowi 

godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie 

nieobecnego nauczyciela.  

§ 2 

Postanowienia szczegółowe 

1. Zastępstwa doraźne ustala się w sytuacji krótkotrwałej nieobecności 

nauczyciela m.in. z powodu choroby, sytuacji losowej, wyjazdu służbowego. 

 

2. W sytuacji dłuższej nieobecności nauczyciela zatrudnia się innego nauczyciela 

na zastępstwo. 

 

3. Jeżeli nauczyciel na zastępstwie posiada kwalifikacje do nauczania danego 

przedmiotu, wówczas prowadzi on lekcje zgodnie z rozkładem materiału 

nieobecnego nauczyciela. 

 

4. Jeżeli nauczyciel na zastępstwie nie posiada kwalifikacji wymaganych do 

prowadzenia danych zajęć, wówczas może prowadzić zajęcia z własnego 

przedmiotu lub sprawować tylko funkcję opiekuńczą. 



 

5. Jeżeli nauczyciel na zastępstwie pracuje w ramach swoich zajęć, wówczas jest 

to zastępstwo koleżeńskie, nieodpłatne. 

 

6. Jeżeli nauczyciel zastępuje innego pracownika poza swoim czasem pracy 

(dodatkowo), wówczas zastępstwo takie jest płatne. 

Zasady wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw określa Rada Powiatu 

uchwalając regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków. 

 

7. Wyznaczony nauczyciel na zastępstwie sprawuje również dyżur w czasie 

przerw za nieobecnego pracownika. 

 

8. Nauczyciel na zastępstwie prowadzi dokumentację szkolną zgodnie z zasadami 

wpisując temat adekwatny do prowadzonego rodzaju zajęć. 

 

9. Sekretariat szkoły prowadzi rejestr zastępstw nauczycielskich tzw. „Księgę 

zastępstw”, który stanowi podstawę do rozliczania finansowego zastępstw. 

 

10. Nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania się z wykazem zastępstw i dyżurów 

, który umieszczany jest na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego 

im. St. Staszica w Pleszewie (www.lopleszew.pl) pod hasłem: „Zastępstwa i 

zmiany  

w planie” oraz na tablicy ogłoszeń w Pokoju Nauczycielskim.   

 

 


