Procedury organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli
w Zespole Szkół Sportowych w Człuchowie
1. Nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia dyrekcji szkoły o nieobecności w pracy
spowodowanej chorobą najpóźniej do godziny 8.00 w pierwszym dniu jej trwania celem
niezwłocznego przydzielenia zastępstw i zapewnienia opieki uczniom.
2. Nauczyciel pragnący skorzystać z prawa urlopu z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem
zobowiązany jest złożyć wniosek nie później, niż z tygodniowym wyprzedzeniem planowanej
nieobecności.
3. W przypadku realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych poza terenem szkoły (wycieczki,
wyjścia do placówek kulturalnych, zawody sportowe, konkursy) nauczyciel zobowiązany jest do
zgłoszenia tego faktu dyrekcji trzy dni przed planowanym terminem.
4. Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i kl.4-6 ustala wicedyrektor
Emilia Mrozewska, za nauczycieli starszych klas szkoły podstawowej , gimnazjum i liceum
wicedyrektor Karina Milewska. W razie nieobecności któregoś z wicedyrektorów, jego obowiązki
przejmuje drugi wicedyrektor.
5. Dyrekcja szkoły powiadamia nauczycieli o przydzielonych godzinach zastępczych poprzez
elektroniczną księgę zastępstw oraz ogłoszenie wywieszane na tablicy ogłoszeń w pokoju
nauczycielskim. Nauczyciele zobowiązani są przed rozpoczęciem zajęć do zapoznania się
z przydzielonymi zastępstwami i dyżurami zastępczymi oraz potwierdzenia tego faktu
własnoręcznym podpisem w księdze zastępstw (wersja papierowa).
6. Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego zastępstwa doraźne
za nieobecnego nauczyciela w pierwszej kolejności przydzielane zostają nauczycielowi tego
samego przedmiotu.
7. W sytuacji, gdy doraźnego zastępstwa z przyczyn uzasadnionych nie będzie mógł pełnić
nauczyciel, o sprawowanie opieki nad uczniami proszeni będą pracownicy biblioteki, świetlicy,
bądź pedagog.
8. Wychowawca danej klasy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania uczniów
o przydzielonych klasie zastępstwach za nieobecnych nauczycieli.
9. Dyrekcja szkoły przedstawia uczniom i rodzicom organizację zajęć zastępczych poprzez
zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń i w dzienniku elektronicznym.
10. Nauczyciele są zobowiązani do starannego przygotowania się do przeprowadzenia zajęć w ramach
zastępstwa zaś uczniowie do czynnego udziału .
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