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Odpowiadajac na Pani pismo z 28.O9.2020 roku, Znak‥L・dz.59IKM-X12/2020← V励a§niam:

1.Za organizaQjQ P「aCy SZkofy odpowiada dy「ektor szkdy (internatu)’kt6ry pIanuje

w a「kuszu organizadi pracy szkdy - 1iczbQ Oddziat6w klas, liczbQ (limity) etat6w

nauczycieIi i p「acownik6w obslugi, ZajQ6　edukac痢ych, POZalekc面ych i itp.

To p「acodawca decyduje o obsadzie etat6w i wyborze p「acownika oraz o czasie pracy

nauczycieIa.

O「ganiza軸P「aCy nauCZyCiela nie naIe之y do kompetenQji Pahstwowe=nspekQji Pracy’

之Ona Pana mo之e zasiQgnaC po「ady w tym zagadnieniu we wla§ciwym kuratorium lub w

MEN- ti. w o「ganaCh nadzo「u pedagogicznego.

2,Z　両bmacji p「zestanych p「zez Pania wniosk山g　之e czas praCy nauCZyCieIi

zat「udnionych w szkoIe podlega p「zepisom Karty Nauczyciela’Z kt6「ej wynika’之e czas

p「acy nauczyciela jest w niej u「egulowany, co OZnaCZa’之e w §wietie KN nie ma

obowiazku ewidenQjonowania czasu pracy nauCZyCieia’tak jak na podstawie Kodeksu

p「acy・ JednoczeSnie info「mujQ’之e Karta NauczycieIa do 「OZIiczania czasu pracy

nauczycieIa nie stosuje pQjQCia doby pracowniczej・ Ok「esem rozliczeniovym jest rok

szkolny. PQiQCia czasu praCy Z Karty NauczycieIa to: 「Ok szkolny' rOk kalendarzowy,

tydzieh (PiQCiodniowy) a-e nie przecietnie piQCiodniowy’dzieh・ gOdzina’gOdzina lekc面a"

Zasadajest,之e tydzieh pracy nauczycieIa jest piQCiodniowy. W w煽tkowych p'ZyPadkach,

zwiezanych z doksztatcaniem siQ P「ZeZ nauCZyCiela’Wykonywaniem p「ZeZ niego innych

waznych spo-ecznie zada帥ub z o「ganizacねP「aCy W SZkole・ nauCZyCiel mo之e realizowa6

obowiazujapy go wymiar zajQ6 przez cztery dni w tygodniu (arL 42c KN).
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W ramach 4O-gOdzinnego tygodnia p「acy, nauCZyCieI nie tylko 「ea-izuje zajQCia

dydaktyczne’WyChowawcze i opiekuhcze’dodatkowe zajQCia edukac面e ale 「6wnie之

Wykonuje inne czynnoSci wynikaj争ce z zadah statutowych szkoty, nP, bierze udzial w

POSiedzeniach rady pedagogicznej・ u「OCZyStO§ciach szkcty, gminy, jest organizato「em

ko=ku「s6w itp- i p「zep「owadza wywiad6wki z 「odzicami, SPraWdza p「ace pisemne

uCZni6w’a takZe przygotowuje siQ do p「owadzenia zajQ6, dokszta↑ca we wlasnym

Zakresie i doskonaIi zawodowo. Ewiden垂　CZaSu PraCy nauCZyCieIi oznacza

dokumentowanie zajQ6 z uwzgiQd=ieniem innych dokument6w szko-nych, P「Zede

WSZyStkim dziennik6w Iekc加ych lub dziemik6w zajQ6 (ar1 42 ust. 7a KN). Poza

Zak「esem tej dokumentadi pozosta直jednak pewne czynno§ci, W SZCZeg61no§ci zwiezane

Z PrZygOtOWaniem siQ do z劃Q6, SamOksztaふceniem i doskonaIeniem zawodowym, kt6「e

nie moga by6 p「zez nauczycieIa udokumentowane" Oznacza to, i之b「ak jest moZliwo§ci

PetnegO 「OZIiczenia nauczycieia z 40-gOdzimego tygodnia p「acy・ Zapis言之CZaS PraCy

nauCZyCieIa wynosi 40 godzi…a tydziefu nie oznacza・之e nauczycie- ma obow崎zek

P「Zebywa6 w szkole 40 godzin w tygodniu. Jak wskazano wyzdy w ramach czasu pracy

nauCZyCiel wykonuje pew=e CZymO§ci poza terenem szkoty’nP・ W domu, W POd「6之y

S山Zbow句np言掴one szk航i reprezent山ap szkofQ W urOCZyStOSciach pahstwowych,

gminnych, konkursach miQdzyszko-nych, SPartakiadach, O-impiadach itp.

3. Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.一Karta Nauczyciela przez

gOdzine ponadwymia「owa rozumie sie przydzie-ona nauczycielowi godzinQ ZajQ6

dydaktycznych’ WyChowawczych lub opiekuhczych powyzej tygodniowego

Obowiazkowego wymiaru godzin z婚　dydaktycznych, WyChowawczych lub

OPiekuhczych. Godziny nadIiczbowe (nadgodziny) vystQPuja. wytacznie w tre紬ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r・ - Kodeks pracy’KN nie przewiduje, aby nauczycieIowi

PrZydzielono godzi=y =adIiczbowe. Ponadto praca w godzinach ponadwymiarowych

reaIizowana jest ponad tygod=iowy obowiazkowy wymiar zajQ6 (Okre§iony w ar1 42 ust, 3

KN)’kt6ry to 「ozumiany jest jako zat「udnienie w petnym wymiarze zajQ6 (art. 42 ust. 5

KN)・ Natomiast przez godzinQ do「aかogo zastQPStwa 「OZumie sie przydzieiona

nauCZyCieiowi godzinQ Zaj 6 ( ydaktycznych’WyChowawczyc旧ub opiekuhczych powyZej

tygOdniowego obowi争zkowego wymiaru godzin zajQ6' kt6rej realiza班nastQPuje w

----窒喪陛twie nieobecnego nauczyciela. Na podstawie art. 30 ust" 6 pkt 2 KN organ

PrOWadzay szko†Q Ok「e論証eg申aminie巾uZ姉nieniu Z orgalriz諦a面前弼OWymi

ZrZeSZajapymi nauczycieIi)’miQdzy innymi’SZCZeg6-owe warunki ob-iczania i wypfacania

WynagrOdzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraZnych zastQPStw.

Godziny doraZ=egO ZaStQPStwa jak wynika z de師di pnydzieIa siQ nauCZyCielowi powy之ej

tygodniowego pensum.

Natomiast zgodnie z a巾35 ust. 3 KN’vynagrodzenie za godziny ponadwymia「owe i za

gOdziny do「a之nych zastQPStW WyPfaca siQ Wed-ug stawki osobistego zasze「egowania

nauCZyCiela- Z uWZgiQdnieniem dodatku za wa「unki pracy・

4・ Karta Nauczyciela przewiduje w stosunku do nauczycieli godziny ponadwymia「owe i

gOdziny doraZnych zastepstw jako godziny przepracowane ponad obowiazujay
nauCZyCieIa wymia「 godzin z句Q6 (PenSum). Usta=OWienie wymienionych godzin stanowi

OdstQPStwO Od zasad przewidzianych w Kodeksie pracy odnoszacych sie do wiQkszo§ci
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PraCOWnik6w. Kodeks p「acy dopuszcza wykonywanie przez pracownika p「acy w

godzinach nadliczbowych jako p「acy ponad obowi争zujace p「acownika normy czasu p「acy

a tak之e p「acy wykonywanej ponad p「zediu之Ony dobowy wymia「 czasu pracy wynikaj争cy z

Obowiazujacego p「acownika systemu i rozk†adu czasu pracy (art. 151 k.p.), Karta

Nauczyciela nie traktuje godzin ponadwymiarowych i godzin do「aZnych zastQPStW jako

godzin nadIiczbowych. Na marg-neS-e nadmieniam,之e moZliwe jest wszak之e

Wykonywanie pracy p「zez nauczyciela ponad no「my 8/40 na tydzieh, CZy-i w godzinach

nadliczbowych w mySI Kodeksu pracy, ale mogloby to mie6 miejsce np. podczas wyiazdu

na tzw. zieIone szko†y.

5・ W opisanej przez Pania. sytuacj主nauczycieIowi z p「zyk†adu mo之na by zaIiczy6 do

CZaSu PraCy 8 godzin od 8.00 do 16・00 oraz dwie godziny wywiad6wki" WatpIiwym

natomiast jest zaliczenie czasu przebywania w szkoIe od 16.00 do 18.00, kiedy to c刈Q

Pania: ’prZygOtovyWaI s時do zebra坤…), a ”f)z晦Zd z pracy de dbmu z句v肌ue mu Ok.

50面n / gene叫ie dodafkowe koszfyl Wniosk函Z tegO,之e nie ot「zyma† poiecenia

Slu之bowego od dyrekto「a na pozostanie w szkole przed wywiad6wka i uzupe†nianie

dokumentacji szkoInej itd., lecz zdecydowa† sam言えekonomicznIq mu ZOSta6 ni之jecha6

50 minut i generowa6 koszty. Oznacza†o by to,之e ewentualne roszczenie o godziny

nadIiczbowe (2 h) nauczycieI z p「zyk†adu m6gルy dochodzi6 wyt辞znie p「zed sadem

PraCy・

6" Pahstwowa lnspekQja Pracy jako organ posiadajacy okre§Ione up「aw両enia kont「olne,

kont「oiuje wynag「odzenia =me §wiadcze両a wynikajace ze stosunku p「acy, aIe nie

uczestniczy w ustalaniu uprawniefi pracowniczych. Oznacza to,之e inspektor p「acy jako

Organ kontroIny nie mo之e zastQPOWa6 pracodawcy i podejmowa6 decyzji w sprawie

WyPtaty Wynag「Odzenia za godziny nadliczbowe. W ryzyku pracodawcy sa wszeIkie jego

decy祖W tym dotyczace vypfacenia wynag「odzenia za godziny nadliczbowe badZ ich

niewyp†acenia" Jak wynika z powγ之SZyCh wvia§nieh organem wta§ciwym do 「ozstrzygania

SP「aW SPOmyCh jest sad pracy. Roia inspektora pracy w tym zak「esie jest znacznie

Og「aniczona" Inspektor p「acy, jako o「gan administ「aQji pahstwowej dziata w g「anicach

kompetenQji okre§10nyCh w usねwie z d励a 13 kwie踊a 2007 r. o Pahstwow可/nspek切

f袖ey “ Dz.U・ Z 2019r・ pOZ. 7251 zp6Z. z所Nie ma up「awnieh do rozstrzygania sp「aw

SPOmyCh oraz sp「aw’kt6「e ustawodawca pozostawit do wytacznej kompetenQji sad6w

PraCy.
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Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Pahamentu EuropeJskiego i Rady (uE) 2016/679 z dnIa 27 kw!etn]a 2O16 r. w

SP「aWi e ocIl ron y os6 b fizyczn ych w zwi響ku

Z PrZetwarZaniem danych osobowych I w sp「awie owobodnego p隊的Wu tak~ch danych oraz uchy'enia dyrekt]Ny
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