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WEWN ĄTRZSZKOLNA PRO CEDURA
ORGANIZOWANIA DORAZNYCH ZASTĘPSTW

ZA NIEOBECNYCH NAUCZYCIELI
OBOWIĄZUJĄCA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA

W LUBLINItr

1. Cele procedur},

1) Systematyeznę organizowanie doraźnychzastępstw zanieobęcnych nauczycieli.
2) Zap ewnienie uczniom właści wej opieki i b ezpieczeństwa.
3) Realizacja treści podstawy programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych
przedmiotów.

2. Osoby. których doĘcz},:

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

3. Obowiązki. uprawnienia. odpowiedzialność osób realizujących zadania:

1 ) Wicedyrektor I j e st odpowied zialny za W znaezęnie dor aźny ch zastępstw
za nieobecnych nauczycieli.
2) Dyrektor szkoły lub inny wicedyrektor w przypadku nieobecności wicedyrektora I

odpowiedzialnego za przydzielanie doraźnych zastępstq przejmuje obowiązek
ustalenia zastęp stw a za nięobecnego nauczyciela.
3) Nauczyciel jest zobowiązany do wypełnienia doraźnego zastępstwa
w sposób najbardziej rzetelny.
4) W przypadku niemozliwości wykonaniaptzez nauczyciela doraźnego zastępstwa,
zgłasza to wicedyrektorowi I.



4. Opis działań:

1) Wicedyrektor I jest zobowiązany do przydzielenia doraźnego zastępstwa
zanieobęcnego nauczyciela, zaraz po otrzymaniu informacji o jego nieobecności.
2) Godziny nieobecnego nauczyciela obsadza się doraźnymi zastępstwami według
następuj ąc ej, możIiwej do wykorzys tania hierarchii :

a) Nauczyciel tego samego przedmiotu.
b) Nauczyciel uczący w tej klasie.
c) Nauczycielo który nie ma w tym czasie lekcji.
d) Wycho\ryawca danej klasy.
e) Pedagog szkolny, nauczyciel biblioteki, wychowawca świetlicy.

0 W sytuacjach nagłych doraźne zastępstwo może przejąć dyrektor lub
wicedyrektor.

3) Nauczyciel na zastępstwie realizule treści programowe przedmiotu, na który objął
zastępstwo, a jeśli nie posiada wymaganych kwalifikacji a uczy w danej klasie,
realizuje tręści navczanego przęz siebie przedmiotu. W innym przypadku realizuje
zaj ęcia op iekuńczo-wychow aw eze.

4) Naucz}zciel. któremu prz}zdzielono doraźne zastęp stwo. powinien :

a) Odnotować podpisem zgodę na przyjęcie doraźnego zastępstwa w tzw.

,,Księdze zastępstw'o.

b) W dzienniku elektronicznym lub dzienniku zajęć dokonuje zapisu tematu
lekcji/zajęć, frekwencji uczniów, potwierdza to podpisem.

c) Osoba zastępująca nieobecnego nauczyciela przejmuje jego dyżur podczas
przenw między lekcjamio zgodnie z Harmonogramem dyżurów
nauczycieli.

d) Za zajęcia surdologopedyczne, logopedyczne, rewalidacyjne, z etyki, wdż,
doradztwa zawodowego nie wyznacza się doraźnych zastępstw.

e) Świettica szkolna może przejąć ewentualne czynności opieku ńcze
w ramach swojej pracy.



5. Wykaz dokumentacji koniecznej przy prąydzielaniu doraźnych zastępstw:

1) Księga zastępstw.

2) Dziennik elektroniczny, Dziennik zajęc przedszkola, Dziennlk ząęc świetlicy
szkolnej.

6. Oczekiwane efekĘ

1 ) System aty czna reaIizacja treści
ż) Zapewnienie właściwej opieki i

podstawy programowej kształcenia ogólnego.

b ezpie czeń stwa uczn1 ow.


