Regulamin dostępności nauczycieli
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33
W OPOLU
Podstawa prawna:
1. Art. 42. 2f. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1762, z 2022 r. poz. 935, 1116).
2. Statut szkoły.

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Nauczyciel obowiązany jest w ramach czasu pracy realizować inne zajęcia i czynności
wynikające z zadań́ statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze
uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.
2. Celem realizacji zadań wskazanych w ust. 1. nauczyciel zobowiązany jest do
dostępności w szkole dla uczniów oraz rodziców uczniów w zależności od wymiaru
zatrudnienia:
1) 1 godziny tygodniowo – nauczyciele zatrudnienie w wymiarze co najmniej ½
obowiązkowego wymiaru zajęć;
2) 1 godzina w ciągu dwóch tygodni – nauczyciele zatrudnienie w wymiarze niższym niż ½
obowiązkowego wymiaru zajęć, zgodnie z planem dostępności.
3.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

4.

dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora PSP NR 33;

5. nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, nauczycieli-wychowawców i
innych pracowników pedagogicznych PSP NR 33;
6.

szkole – należy przez to rozumieć PSP NR 33 W OPOLU

§ 2.
Plan dostępności
1. Do 5 września każdego roku szkolnego, każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi
propozycję 1 terminów, kiedy może zapewnić 60-minutową dostępność w szkole.
2. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba ustala plan dostępności, o którym
mowa w ust. 2, poszczególnych nauczycieli, biorąc pod uwagę wymiar zatrudnienia nauczyciela,
propozycję nauczyciela, o której mowa w ust. 2 oraz dostępność sal.
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3. Plan dostępności, o którym mowa w ust. 2, ustalany jest do 8 września każdego roku i
obejmuje imię i nazwisko nauczyciela, przedmiot, dzień i godziny dostępności oraz salę.
4. Plan dostępności dotyczy 45-minutowych dostępności, pozostałe 15 minut nauczyciel
będzie ustalał sam w zależności od potrzeb.
5. Zmian w planie dostępności dokonuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego
osoba na wniosek nauczyciela lub w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły, zawsze z
uwzględnieniem możliwości dostępności każdego nauczyciela.
6.

Dostępność obowiązuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole.

7. Plan dostępności nauczycieli udostępniany jest poprzez stronę internetową
szkoły/dziennik elektroniczny rodzicom uczniów oraz uczniom.

§ 3.
Obowiązki nauczyciela
1.
Nauczyciel w trakcie godziny dostępności, o której mowa w § 2 ust. 1, odpowiednio
do potrzeb:
1) prowadzi konsultacje dla uczniów;
2) prowadzi konsultacje dla rodziców.
2.
Nauczyciel obowiązany jest poinformować uczniów na najbliższej prowadzonej
lekcji po ustaleniu planu dostępności o ustalonym terminie konsultacji i możliwości korzystania z
nich przez uczniów.
3.
Wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować rodziców uczniów o planie
dostępności nauczycieli i miejscu jego zamieszczenia na pierwszym w roku szkolnym spotkaniu z
rodzicami/ poprzez dziennik elektroniczny i o konieczności umawiania się przez rodziców na
konsultacje w danym dniu poprzez dziennik elektroniczny.
4.
Nauczyciel zobowiązany jest odpowiedzieć na zapytanie rodzica odnośnie terminu
konsultacji niezwłocznie po odczytaniu wiadomości.
5.

W trakcie konsultacji dla uczniów nauczyciel odpowiednio do potrzeb może:

1) przygotowywać uczniów do konkursów przedmiotowych;
2) wspomagać uczniów mających trudności w uczeniu się;
3) wyjaśniać uczniom kwestie omawiane na prowadzonej przez siebie na lekcji, z których
zrozumieniem mieli trudności;
4) prowadzić poprawy sprawdzianów, zaliczenia sprawdzianów, jeśli uczeń nie był obecny
sprawdzianie – konieczne jest umówienie się wcześniejsze z nauczycielem, o czym nauczyciel
informuje uczniów.
5) prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uwzględniające potrzeby uczniów.
6.
W przypadku braku możliwości zapewnienie swojej dostępności zgodnie z planem
dostępności, nauczyciel zobowiązany jest zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły lub osobie go
zastępującej i zapewnić dostępność w innym uzgodnionym z dyrektorem terminie. Wskazana
przez dyrektora osoba informuje uczniów oraz rodziców uczniów poprzez dziennik elektroniczny
o zmianie terminu zaplanowanych konsultacji. Nauczyciel sam informuje umówionych na
konsultacje rodziców i swojej nieobecności i proponuje inny termin odbycia konsultacji.
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7.
Nauczyciel obowiązany jest dokumentować swoją i uczniów obecność na
konsultacjach poprzez rejestr godzin.
8.
Nauczyciel obowiązany jest zapewnić swoją dostępność także w okresie zawieszenia
zajęć zgodnie z art. 125a ustawy Prawo oświatowe i realizować konsultacje z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość wskazanych w statucie szkoły.
9.
W trakcie swojej dostępności nauczyciel zobowiązany do zapewnienia uczniom
bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3.
Postanowienia końcowe
1.
Niezgłoszona i nieusprawiedliwiona nieobecność nauczyciela w szkole w trakcie
obowiązkowej dostępności jest naruszeniem przepisów BHP i dyscypliny pracy.
2.
W nieuregulowanych powyższym regulaminem sprawach o rozstrzygnięciach
decyduje dyrektor szkoły.
3.

Zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.
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