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WE W]YĄTRZ S ZKOL]YA PRO CE D UR,|
ORGA]YIZOWAIYIA DORAZIYYCH ZASTĘPSTW

ZA ]YIEOBEC]YYCH r{AUCZYCIELI
OBOWIĄZUJĄCA

WSZKOLE PODSTAWOWEJ^rR 32 Z ODDZIAŁAMI
I|YTE GrulCYilYYMI rM. PAMIĘCI MAJDAIYKA
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1. Cele procedur},

1) Systematyczne organizowanie doraźnych zastępstw zanieobecnych nauezycieli.
2) Zapewnienie uczniom właściwej opieki.
3) Realizacja treści podstawy programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych
przedmiotów.

2, Osoby. których doĘczy:

1). Dyrektor szkoły, wicedyrektorzy, wszyscy nauczyciele szkoły.

3. Obowiązki. uprawnienia. odpowiedzialność osób realizujących zadania:

1 ) Wi c e dyrektor j e st odpowi edzialny za wy znaczenie dor ńny ch zastęp stw
za nieobecnych nauczyci el i.
2) Dyrektor szkoły lub inny wicedyrektor w przypadku nieobecności wicedyrektora
odpowi edzialnego za przydzielanie dorńnych zastępstw, przejmuje obowiązek
ustalenia zastępstwa za nleobecneg o nauczyciela.
3 ) Nauc zy ciel j e st zobowi ązaTly do n .ypełnieni a dor aźnego zastęp stwa
w sposob najbardziej rzetelny.
4) W przypadku niemozliwości wykonania przez nauczyciela doraźnego zastępstwa,
zgłasza to wicedyrektorowi.



4. Opis działań:

1) Wicedyrektor jest zobowi ązany do przydzielenia doraźnego zastępstwa
zanieobecnego nauczyciela, zatazpo otrzymaniu informacji o jego nieobecności.
2) Godziny nieobecnego nauczyciela obsadza się doraźnymi zastępstwami według
następującej , możliwej do wykorzystania hierarchii:

a) Nauczyciel tego samego przedmiotu.
b) Nauczyciel, który nie ma w tym czasie lekcji.
c) Wychovyawca danej klasy.
d) Nauczyciel uczący w tej klasie.
e) Pedagog szkolny, nauczyciel biblioteki, wychowavyca świetlicy.
f) W sytuacjach nagłych doraźne zastępstwo może przejąć dyrektor lub

wicedyrektor.

3) Nauczyciel na doraźnym zastępstwie realizuje w miarę mozliwości treści
podstawy programowej przedmiotu, za ktory objął zastępstwo.

4) Nauczyciel. któremu przydzielono doraźne zastępstwo. powinien:

a) Odnotować podpisem zgodę na przyjęcie doraźnego zastępstwa w tzw.
oo Księd ze zastę pstwoo.

b) W dzienniku elektronicznym lub dzienniku zajęć dokonuje zapisu tematu
lekcjil zaj ęć, fre kwen cj i u czn iówo potw ier dza to pod pisem.

c) Osoba zastępująca nieobecnego nauczyciela przejmuje jego dyżur przed
każdągodziną tekcyjną, na której ma doraźne zastępstwo.

d) Za zajęcia surdologopedyczneo logopedyczn% rewalidacyjne, z eĘki, wdż,
doradzfwa zawodowego nie wyznacza się doraźnych zastępstw.

e) Świetlica szkolna może przejąć ewentualne .rynrróS.i opieku ńcze
w ramach swojej pracy.

5. Wykaz dokumentacji koniecznej przy przydzielaniu doraźn}rch zastępstw:

1) Księ ga zastępstw.
2) Dziennik elektroniczny, Dziennik zajęc przedszkola, Dziennik zajęc świetlicy
szkolnej.

6. Oczekiwane efekĘv

1) Systemńyczna realizacja treści podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2) Zapewnienie właściwej opieki ibezpieczeństwa uczniów. i-, f,' i
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