Załącznik
do zarządzenia nr 7/2020
Dyrektora SP15 w Tarnowie

Zasady zaliczania do wymiaru
godzin poszczególnych zajęć
realizowanych
z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na
odległość lub innego sposobu
kształcenia

Tarnów, 23 marca 2020 roku

Podstawa prawna:
1. art. 81 § 1 - Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040
ze zm.),
2. art. 30b - Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z. 2019 r., poz.
1148),
3. art. 28 - Ustawa z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
1

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 492);
5. Art. 7 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493)
6. Uchwała Nr XXXII/444/2009 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 stycznia 2009
r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli, z późn. zmianami.

§1
1. Działając w sposób bezpośredni na podstawie § 7 rozporządzenia MEN
z 20 marca 2020r. zostają wprowadzone poniższe zasady wynagradzania
nauczycieli w okresie zawieszenia zajęć lub zdalnego nauczania.
2. Niniejszy załącznik do zarządzenia nr 7/2020 Dyrektora SP15 określa zasady
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez
nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie
z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego
sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

§2
I.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE W TERMINIE
12.03.2020 – 24.03.2020 r

1. W w/w okresie nauczyciele świadczyli pracę, ale co do zasady wykonywali inne
zadania związane z działaniami szkoły, niż wypełnianie ustawowego pensum
związanego z realizacją podstaw programowych i Ramowych Planów Nauczania.
2. Należy przyjąć, że nauczyciele byli gotowi do ich wykonywania, a doznali
przeszkód z przyczyn dotyczących szkoły. W konsekwencji istnieje przesłanka
prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy jako pozostawanie
w gotowości do wykonywania pracy w szkole zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu pracy).
3. W związku z powyższym należy przyjąć zasadne wypłacenie nauczycielom
wynagrodzenia z góry wraz z przynależnymi dodatkami.
4. W zakresie godzin ponadwymiarowych należy zastosować zasadę, która określa,
że aby nauczyciel zachował prawo do wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe musza muszą zostać spełnione łącznie poniższe przesłanki:
a) istnienie zamiaru wykonywania pracy,
b) istnienie realnej możliwości jej wykonywania,
c) uzewnętrznienie woli jej świadczenia,
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d) pozostawanie w dyspozycji pracodawcy przez cały czas niemożności
wykonywania pracy – z reguły w szkole lub w innym miejscu wyznaczonym
przez dyrektora.
5. Brak realizacji łącznych w/w przesłanek, szczególnie w zakresie pkt. 4b)
powoduje, że nauczycielom za okres gotowości do pracy w okresie 12 –
24.03.2020 r. nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe.

§3
II.

WARUNKI ZDALNEGO NAUCZANIA

1. Nauczanie zdalne ma charakter obowiązkowy dla wszystkich n-li i uczniów.
2. Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami,
o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) zalicza się zajęcia realizowane
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie
szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).
3. Nauczanie zdalne trwa od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku
4. W/w rozporządzenia MEN w sprawie zdalnego nauczania wprowadziły:
a) zasadę, że w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.
zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość.
b) określiły ramy kształcenia zdalnego, co usankcjonowało możliwość ich
prowadzenia.
5. Z tego powodu należy przyjąć, że od 25 marca 2020 roku nauczyciele mają
obowiązek nałożony przez ustawodawcę i pracodawcę realizacji zajęć w systemie
nauczania zdalnego.
6. W okresie zajęć zdalnych realizowane są godziny objęte Ramowym Planem
Nauczania. Nie są realizowane w nauczaniu zdalnym godziny bezpośredniej pracy
z uczniem oraz zajęcia spoza Ramowego Planu Nauczania. chyba, że stanowią
godziny etatowe lub dopełniające etat , ewentualnie nastąpią dodatkowe wytyczne
i ustalenia, w tym:
a) nauczania indywidualnego
b) godziny nauczyciela wspomagającego
c) specjalistycznych zajęć
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7. Nauczyciele przedmiotów prowadzą swoją dokumentacje dotyczącą treści i ocen
w e-dzienniku lub w dziennikach zajęć innych , specjalistów.

III.

§4
WYNAGRODZENIE W NAUCZANIU ZDALNYM W OKRESIE
OD 25.03.2020 R DO 10.04.2020

1. Nauczyciele zachowują swoje uposażenie zgodnie z awansem zawodowym oraz
stawkami określonymi w prawie oświatowym, w tym prawie lokalnym.
2. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem
metod i technik zdalnego nauczania, są zaliczone do tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli:
a) zajęcia zostały udokumentowane w sposób określony w niniejszych zasadach
wprowadzonych Zarządzeniem Dyrektora SP15 w Tarnowie z dnia 24.03.2020
w sprawie przyjęcia „ Zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych
zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość lub innego sposobu kształcenia”
b) nauczyciel zapewnił uczniom lub ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do
realizacji zajęć w formie elektronicznej,
c) każdy uczeń lub rodzic posiada możliwość konsultacji z nauczycielem,
d) nauczyciel przekazał każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie
i terminach konsultacji,
e) nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą
kontrolę postępów w nauce, w tym również dokonuje informowania uczniów lub
rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego
ocenach,
f) w przypadku nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki
specjalnej zatrudnionego dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia
integracyjnego
oraz
współorganizowania
kształcenia
uczniów
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym - nauczyciel współpracuje z nauczycielami
prowadzącymi zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego,
g) nauczyciel udziela wsparcia dzieciom objętym pomocą psychologicznopedagogiczną, w szczególności w drodze telefonicznej -w przypadku
nauczycieli, którzy prowadzą tego typu zajęcia,
3. W związku z powyższymi zapisami prawa przyjąć należy, że:
a) nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin zachowują prawo do
wynagrodzenia określone w umowie za realizację podstawy programowej,
b) nauczyciele zatrudnieni w chwili wprowadzenia zdalnego nauczania w pełnym
wymiarze godzin, zachowują prawo do otrzymywania wynagrodzenia
w wysokości przewidzianej umową z zastrzeżeniem dotyczącym realizacji
godzin ponadwymiarowych, których realizacja nie wynika bezpośrednio
z ramowych planów nauczania
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c) nauczyciele pełnozatrudnieni zachowują prawo do wynagrodzenia
zasadniczego za pełny wymiar, wraz z przynależnymi im dodatkami:
stażowym, funkcyjnym, w tym za wychowawstwo, motywacyjnym
d) w przypadku godzin ponadwymiarowych zastosowanie mają poniższe zapisy,
4. Nauczyciele mający godziny ponadwymiarowe zachowują prawo do
wynagrodzenia za nie, z zastrzeżeniem:
a) zapisów §3 pkt. 2
b) ograniczeniem godzin wynikających z ograniczeń rodzaju zajęć określonych
§3 pkt. 6
c) zastosowanie mają zapisy określające sposób obliczania liczby godzin
ponadwymiarowych w danym okresie określone w Rozdziale IV §5 i §6 w/w
Uchwały RM w Tarnowie
5. W przypadku występowania godzin ponadwymiarowych u nauczycieli w w/w
okresie, ich rozliczenie następuje:
a) na podstawie zapisów w dzienniku potwierdzającym zrealizowanie godzin
b) oświadczeń n-li dotyczących realizacji tych godzin na koniec miesiąca
weryfikowanych przez wicedyrektora
c) na podstawie Uchwały RM w Tarnowie z 2009 roku
6. Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe za okres pracy zdalnej
następuje z dołu na koniec miesiąca.
7. W przypadku niemożliwości realizacji nauczania zdalnego przez nauczyciela
z powodu długotrwałej nieobecności spowodowanej chorobą, opieką nad
dzieckiem lub innej usprawiedliwionej nieobecności, aby zapewnić realizację
podstawy programowej występuje konieczność przydzielenia godzin zastępstw
doraźnych innemu nauczycielowi.
8. Rozliczenie tych godzin następuje na zasadach jak wyżej.
Tarnów, 24.03.2020 r
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