
PROCEDURA ORGANIZACJI ZASTĘPSTW 

I Liceum Ogólnokształcącego im. W. KĘTRZYŃSKIEGO W GIŻYCKU 

Podstawa prawna: 

1. Karta Nauczyciela –ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. 

2. Statut ILO w Giżycku 

3. Rozporządzenie MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 

 

1. Organizacja zastępstw w I LO dokonywana jest w duchu szeroko pojętego dobra każdego 

ucznia, zapewnienia mu bezpieczeństwa oraz przyjaznej i twórczej atmosfery. 

2. Wypracowane zasady obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w I LO. 

3. Zastępstwa stałe, podobnie jak stałe godziny ponadwymiarowe, przydziela Dyrektor szkoły. 

4. Zastępstwa doraźne przydzielane są przez wicedyrektora szkoły. 

5. Nauczyciel, który z uzasadnionych przyczyn nie może prowadzić zajęć edukacyjnych lub 

dodatkowych ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracowników sekretariatu lub 

dyrekcję szkoły. 

6. Informacje o nieobecności nauczyciela w pracy sekretarka przekazuje dyrektorowi lub 

wicedyrektorowi szkoły. 

7. Zastępstwa doraźne opracowywane są w następującej kolejności: 

 zastępstwa realizuje nauczyciel uczący tego samego przedmiotu lub posiadający 

odpowiednie kwalifikacje do jego nauczania, 

 nauczyciel mający przerwę wynikającą z planu zajęć lub bezpośrednio przed i po 

własnych zajęciach, 

 pedagog szkolny, który realizuje w ramach zastępstwa tematy przewidziane dla danej 

klasy w planie pracy pedagoga. 

8. Informacje o zastępstwach doraźnych są dostępne w e-dzienniku i w gablocie. 

9.  Obowiązkiem każdego nauczyciela jest sprawdzenie, czy zostało przydzielone mu zastępstwo 

doraźne. 

10. W przypadku, gdy wyznaczany do zastępstw nauczyciel jest nieobecny w szkole należy 

poinformować go telefonicznie. 

11. Jeżeli nauczyciel wyznaczony do realizacji zastępstwa doraźnego z ważnych powodów nie 

może go zrealizować, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym wicedyrektora 

szkoły. 



12. Nauczyciel po realizacji zastępstwa potwierdza ten fakt wpisem tematu i podpisem w 

dzienniku lekcyjnym oraz wypełnia kartę z miesięcznym rozliczeniem. Stanowi to podstawę 

do wypłacenia wynagrodzenia za przepracowane godziny zastępstw doraźnych. 

13. Obowiązkiem nauczyciela zastępującego jest pełnienie dyżuru w czasie przerwy za 

nauczyciela zastępowanego, o ile wynika to z harmonogramu dyżurów i nie koliduje z 

dyżurem własnym. 

14. O odwołanych zajęciach uczniowie dowiadują się z informacji zamieszczonej w e-dzienniku. 


