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JI GODAN DO DYSPOryC.'I DYREKTORA

vlrYNlKA,AcYcH z ART. 42usr.2, Prff 2n usrnwvz DNIA 26 swczNn 1982

ROKU Kenrn Nnucrycnun

s r
Gel procedury r-

Celern niniejszei pocedury jest precyzyjne okre5lenie:
1) Rocznego wymiaru godzin do realizacjl przez nauczycidi w ramach godzin wynikajqcych z art.

42 usilawy KN.
2) Rodzaju puradzonych zajq|w ramafi gortzin nynikajipych zaft.42usilawy KN.
3) Sposoht ewidencjonoruania i rozliczania zealizowanyclr godzin, o kt6rych mowa w punkcie 1

i2 .

1) OtganizaCi innycfr czynnoSci nynikaj4cyctr z reatizaeji tych godzin.

s 2
Zakrcs procedury

Proceduna $,l,ym zgkresem obeJmuje wszysikich pnacownik6w pedagogicznych zatrudnionych
w szkole, oprdcz nauczycieli zajmuj4cycfr $anoviska kierownicze, tj. dyreldona iwicedymktora szkoty.

s 3
Utfipniargodzin

1. Liczba godzin do realizowania pzez poszczeg6lnych pnacowlrik6w pedagogicznycfr zatrudnionych
w szkole na fiefnym etacie wynosi 2 ge.tygodnioro.

2. Nauczaciel zdrudniony na niepelnym etacie lub uzupelniajqcy etat w innej placdwce, realizuje
godziny prcporQonalnie do lie:fi godzin dydaktyoznych w plac6wce maciezystej lub
proporcjonalnie w ohl szkofach.

3. Osobq uprawnionq do obliczenia Qcznej liczby godzin do realizacji w ciqgu semestru przez

nauczyciela zatrudnionego w szkole jest dyrektor lub wicedyektor szkoly.
4. Godziny, o kt6ryclr nu,va u$. 2 tnaktomne sq:

a) jako godziny zegamure w przypadku neafizacji przez nauczyciela zajgd opiekuficzo-
rvychowalvczycfr,

b) jako 45 minutw pzypadku realizacii yzeznaucryciela zajg6dydaktycznych.
5. W uzasadnionyctt przy@lecfi dopnszcza sig provadzenie zaiqt etlukacyjnych w czasie od 30 do

60 minut, zachowr{4c og6lnytygodniory czas ustalony wtygodniorrym rozkladzie z$ee.

0. Obficzona liczba godzin, o kt6rej mtnya w u$. 2 i 3, ulega obniieniu o 2 godzin zakatdy roboczy

tydziefi (5 dni rcboczyclt) niezdolno5ci tlo pracy w p6lrocznyn okresie rudiczemiourym.



2. Godziny, o kt6rych mowa w proceduze, nie mogq byfpzeznaczone na realizacjg obowigkonrych
zajgd edukacyinych, dono2enie uczni6w do vkoly lub na basen, nauczania indyulidualnego oraz
doraZnych zastgpsttrt.

3. Gzynno5ci nauczycieh akie jak:

1) pzygotounnie dekoracji szkoty,
2) rrryi5cie do teatru lub kina,
3) przygotowanie i przeprowadzenie konkursow,
4) opieka nad uczniami @czas zabaw idyskotek,
5) pzygot0wanie apeli urocaysloSci szkolnycfr, akcji ctrarytatywnych itp.,
6) opieka nad uczniami @czas konkurs6w i zawod6w sportonych itp.,
7) konsultacje lub irdywidualne roznor,yy z rodzicami ucani6rr lub ictr kuratorami itp.

nie mooa byd ewitlencjonowane jako 
"godziny karciane'. Nauczyciel realizuje te caynno6ci

w namach cza$ pnacy.

1. O gzeznaczeniu godzin decyduje dyreldor szkoly, urrzglgdniajqc w szczeg6lno5ci potzeby
izainteresowania uczni6w, lwalifikacje nauczycieli izasoby bazorve szkoly.

s 5
Spos6b organizacji i rcalizacji z4lgri

1. Na poczqtku ka2dego semestru dyektor planuje radzajzajqfrealizwtanych w ramach art. 42 ust.
2fit2 ipzedsilawia plan Radzie Pedagogicznej.

2. Zaigcia, o kt6rych morva realizuje sig od ustalenia ,stalego' tygodniowego planu zajg6

dydaldycznowyctrowawczyctr.

3. Organizacia zajq6, pzalekcyjnycft w zakresie Gzasu i miejsca winna by6 dostosowana do potzeb

oraz mo2ilo5ci psychofizyenych ucznia orez higieny Facy, zgodnie z lwalifikacjami

nauczyciela.

4. Zaiqaa powinny odqnme sig qfrnicznie isystematycznie.

5. W przypadku flanowanej nieobecno6ci, nauczyciel informuje odpowiednim komunikatem uczni6w

o braku realizacji arjee i umieszcza odpwiedni komunikat na tablicy pzy gil6rrnym wej5ciu
szkdy.

6. W przypadku nieplanowanej absencji informacje o braku zalgf pzef,azuj4 odporriednim uczniom

wychowawcy klas, a komunikat umieszcaa na tablicy wicedyrektorszkoly.

7- WVchowawca, kt6ry nie odwob w odpow{ednim czasie zaige za nauczyciela nieobecnego, jest

zobowiqzan y zqq0 sig uczniami.

8. Taiecia nynikajqce Zaft.12 ust. 2 pld 2 ustaury KN nie mogq odbyrrad sig w sobotg, niedzielg, w

wakacje i ferie zimowe orazw dni ustawowo rvolne d za1ge. W dni wolne od zajgd edukacyjnych

mogaodbywad sie zajgcia opiekuficzo,wychowawcze

' 
^iU* opi*rficzoq/ychovrrszq o lcrych mrm Ro4orzqdzeniu MEN z 5 p2&iendl€ 2010 rolo zmieniaj6,e

reporzqlzenie w sprawie organia{i rd<u s*ohego.



s 6
Dokumentowanh i ewidencjonowanie godzin z4ig6

1. Taigcia i czynno6ci, o kt6rych mowa w prcceduze, ayidencjonowane s4 przez nauczycieli na
bie2qco, tozliczane w okesach p6lrocznyctr, na koniec kaZdego s€mestru, a dokumentowane
w dziennikach zajee pozalekcyjnych, Swietlicy lub specjalistycznych.

2. Do dziennika zajg6 tttpisuje sig imiona i naaiska uczni6w, daty onaz tematy pzeprowdzonyfi
zajg6 lub czylnnoSci, liczbg godzin lub czynno5ci oraz odnotowuje sig obecno6i uczni6w.
Przeprcwadzenie poszczeg6lnych zajgd potrrvierdza sig srvoim @pisem.

3. Nauczyciel, prowadz4cy zajgcia, vrynikajqce z realizagi innowacji lub eksperymentu,
in$ffiualnqo prqramu lub toku nauki, dydaktyczronyrdwnawyeae, specjatislyczne lub inne
o charakteze tenapeutycznym, realizuje Je w oparciu o progftm lub ptan zaje6, ld6ry
w szczeg6lno5ci zawiera:
1) naa,Yg zile6,

2) zah2enia?ajg6,
3) cele zajg6,
1) treSci itemdyke z-ajee,
5) metody, tedrniki i formy zaje6,
6) ocene postepow i wnioski do dalszej pnacy,

7) s@ziewane efekty.

1. O wyboze metod ifonn oganizacyjnyctr deryduje nauczycielprowadz4cy zajgcia.
5. Nauczyciele, kt6rzy nie realizujq zajgd sysilematycznie i rytrnienie oraz nie eurilencjonujq godzin

w dzienniku zfigfpzalekcyjnyclr mogq spodziewad sig kar pzewidzianych w Regulaminie Pracy.

Hoedwa wctffid w 2ytie z dniem 2.!.mf.*g.€t..1?lt u
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