
  

PROCEDURA ORGANIZACJI ZASTĘSPTW  

ZA NIEOBECNYCH NAUCZYCIELI,  

OBOWIĄZUJĄCA W  ZESPOLE SZKÓŁ W MIELNIE. 

 

1. Nauczyciel, który z różnych powodów nie może być obecny w szkole niezwłocznie 

powiadamia o tym dyrektora szkoły, by możliwe było zorganizowanie za niego zastępstw.  

2. Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli wprowadza się w celu: 

 zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom, 

 realizacji zajęć edukacyjnych, 

3. W zależności od czasu trwania nieobecności nauczyciela wyróżnia się: 

 zastępstwa doraźne, trwające do jednego miesiąca, 

 zastępstwa stałe, związane z dłuższym okresem nieobecności (przewlekła choroba, 

urlop macierzyński, zdrowotny), 

4. W zależności od terminu uzyskania informacji o nieobecności nauczyciela w szkole wyróżnia 

się zastępstwa zapowiedziane i niezapowiedziane. 

5. W przypadku, gdy nauczyciel informuje o nieobecności w danym dniu, dyrektor organizuje 

zastępstwa tak, by w pierwszej kolejności zapewnić uczniom bezpieczeństwo. 

6. W przypadku, gdy informacja o nieobecności przekazana została z jednodniowym 

wyprzedzeniem, zastępstwa organizuje się tak, by zapewnić uczniom zarówno 

bezpieczeństwo jak i realizację zajęć edukacyjnych. 

7. Zastępstwa rozpisuje się na cały okres nieobecności nauczyciela i wywiesza na tablicy 

ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. 

8. Informację o zastępstwie lub o zmianie planu w danej klasie przekazuje uczniom 

wychowawca. 

9. Na zastępstwa kierowani są w pierwszej kolejności nauczyciele, którzy w danych godzinach 

nie mają lekcji i jednocześnie uczą w danej klasie. 

10.  Nauczyciel zastępujący: 

 prowadzi zajęcia z własnego przedmiotu (gdy uczy w danej klasie); należy wcześniej 

powiadomić uczniów o zmianie planu lekcji, 

 prowadzi zajęcia z przedmiotu,  którego uczy nieobecny nauczyciel, pod warunkiem 

odpowiedniego przygotowania się, 

 prowadzi zajęcia o tematyce wychowawczej, profilaktycznej, zajęcia z filmem 

edukacyjnym ( nie ulega presji uczniów i nie wychodzi z nimi na boisko ) 



  

11.  Nauczycielem zastępującym może być także pedagog szkolny i dyrektor szkoły (gdy nie ma 

innego „wolnego” nauczyciela lub wskazany nauczyciel nie może zrealizować zastępstwa). 

12.  Odbycie zastępstwa nauczyciel potwierdza wpisem w dzienniku lekcyjnym, umieszczając w 

rubryce „podpis” litery „wz”. 

13.  Wskazane jest, by nauczyciel zastępujący (jeżeli nie realizuje własnego przedmiotu) oceniał 

uczniów wyłącznie ze zrealizowanego przez siebie materiału. 

14. W przypadku nieobecności długotrwałych, gdy niemożliwe jest zastąpienie nieobecnego 

nauczyciela przez nauczycieli ze szkoły (brak kwalifikacji, zbyt duży wymiar godzin, itp.) 

dyrektor zatrudnia na czas określony nauczyciela spoza szkoły. 

 
 
 
 


