Realizacja godzin wynikających z art.42, ust.2, pkt 2 Karty Nauczyciela
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie
Podstawa prawna:
•

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr
97, poz. 674 ze zm.) – art. 42, ust. 2, pkt 2

§1.
Wymiar zajęć
1. Nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum na pełny etat powinni realizować
zajęcia dodatkowe w wymiarze 2 godzin tygodniowo (art. 42 ust. 2 pkt
2a KN oraz art. 5 ustawy z 21 listopada 2008 r.)
2. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć, wymiar
zajęć dodatkowych realizowanych na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2a i 2b
KN obniża się proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zajęć (art. 42
ust. 3b).
3. W przypadku nauczycieli pracujących w dwóch szkołach godziny te liczy
się
proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia w każdej szkole, np.
nauczyciel zatrudniony w gimnazjum na 12/18 etatu ma w półroczu (17
tyg.) zrealizować 12/18 * 2 * 17= 22,66 = 23 godziny.
§2.
Niezdolność nauczyciela do pracy.
1. Za każdy tydzień (5 dni roboczych) niezdolności nauczyciela do pracy

wymiar ww. zajęć ulega obniżeniu o 2 godziny w półrocznym okresie
rozliczeniowym. Nieobecność krótsza niż tydzień (nawet jeśli jest to
niezdolność do pracy) nie jest podstawą do obniżenia wymiaru.
2. W sytuacji gdy nauczyciel będzie nieobecny w pracy z powodu
usprawiedliwionej nieobecności innej niż niezdolność do pracy np. urlop
bezpłatny, wychowawczy, szkoleniowy, okolicznościowy, dni opieki nad
dzieckiem, wymiar zajęć nie ulega obniżeniu.

§3.
Czas trwania zajęć.
1. Jeśli w ramach godzin z art. 42 KN prowadzone są zajęcia dydaktyczne,
to
traktuje się je jako zajęcia 45-minutowe, natomiast zajęcia opiekuńczo –
- wychowawcze powinny być zrealizowane w wymiarze 60-minutowym.

§4.
Przeznaczenie dodatkowych godzin.
1. Dodatkowe godziny można przeznaczyć na:
1) zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby i zainteresowania
2)

3)

4)

5)

uczniów:
Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów:
a) Na pracę z uczniem zdolnym:
• Koła przedmiotowe,
• Koła artystyczno-wokalne,
• Koła teatralne,
b) Na pracę z uczniem mającym trudności w nauce:
• Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze,
• Zajęcia rewalidacyjne,
• Zajęcia terapeutyczne i specjalistyczne.
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:
a) Koła zainteresowań
b) Koła sportowe
c) Redagowanie gazetki „Gimpress”( tylko bezpośrednie
zajęcia z młodzieżą)
Inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w
tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby
i zainteresowania uczniów.
Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę różne sytuacje związane z
procesem dydaktycznym, decyduje o przeznaczeniu godzin na:
a) opiekę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych
• max 5 godzin w półroczu
b) opiekę nad uczniami w poczcie sztandarowym
• max 5 godzin w półroczu
c) opiekę nad uczniami podczas zawodów sportowych
• max 5 godzin w półroczu

2. Godziny, o których mowa, nie mogą być przeznaczone na realizację

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dowożenie uczniów do szkoły lub na
basen, nauczania indywidualnego oraz doraźnych zastępstw.
3. Inne zajęcia wykonywane przez nauczyciela nie mogą być
ewidencjonowane jako „godziny karciane”. Nauczyciel realizuje te
czynności w ramach 40 godzinnego czasu pracy.

§5.
Sposób organizacji i realizacji zajęć
1. Zajęcia realizuje się od ustalenia „stałego” tygodniowego planu zajęć

dydaktyczno-wychowawczych.
2. Zajęcia powinny się odbywać systematycznie.
3. W przypadku, kiedy zajęcia często przepadają z powodów
nieprzewidzianych, zezwala się na realizację większej liczby godzin
w tygodniu.
§6.
Dokumentowanie i ewidencjonowanie godzin zajęć.
1. Zajęcia i czynności, o których mowa, ewidencjonowane są przez
nauczyciela na bieżąco.
2. Do dziennika zajęć wpisuje się imiona i nazwiska uczniów, półroczne
plany pracy, daty oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ich liczbę oraz
odnotowuje się obecność uczniów. Przeprowadzenie poszczególnych
zajęć potwierdza się podpisem.
3. Zatwierdzenie realizacji godzin z art.42 KN odbywać się będzie dwa razy
w roku - po pierwszym półroczu i na koniec roku szkolnego.
4. Nauczyciele, którzy nie dopełnią obowiązku dokumentowania
przepracowanych godzin wynikających z art. 42 ust.2 pkt 2a KN w czasie
wymienionym w punkcie 5 podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej
zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy.

