
  
  

Zarządzenie nr 1/2022/2023  

Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie  

z dnia 29 września 2022r.  

  

w sprawie organizacji godzin dostępności nauczycieli dla uczniów, ich rodziców oraz innych nauczycieli   

  

  

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 

r., poz. 1082 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 2f ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.)  

zarządzam, co następuje:  

  

      § 1  

Nauczyciele są obowiązani są do dostępności w szkole dla uczniów, ich rodziców lub innych nauczycieli  

w wymiarze:   

1) nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze obowiązkowego wymiaru zajęć lub wyższym - 1 godziny 

tygodniowo   

2)  nauczyciele zatrudnieni w wymiarze niższym niż pełny wymiar obowiązkowego wymiaru zajęć - 

proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia  

  

§ 2  

1. Godziny dostępności, o których mowa w §1 realizowane są według harmonogramu, który stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia.  

2. Harmonogram godzin dostępności nauczycieli w danym roku szkolnym podaje się do wiadomości 

zainteresowanych za pośrednictwem strony internetowej szkoły: https://zskarlino.pl do dnia 30 września 

każdego roku szkolnego.  

3. Godziny dostępności nauczycieli są realizowane w trybie stacjonarnym w dniach, w których są 

realizowane zajęcia dydaktyczne.  

4. W przypadku uzasadnionej potrzeby uczniów, ich rodziców lub nauczyciela, po uzyskaniu zgody dyrektora 

lub jego zastępcy, nauczyciel może ustalić inny termin lub tryb konsultacji.  

§ 3  

1. Uczeń lub rodzic ucznia, który chce spotkać się z określonym nauczycielem w ramach godzin dostępności, 

zgłasza tę potrzebę danemu nauczycielowi najpóźniej w dniu i do godziny dostępności ustalonej w 

harmonogramie.   

2. Potrzebę spotkania w ramach godzin dostępności można zgłosić:   

1) uczniowie – osobiście,   

2) rodzice uczniów – osobiście lub przez dziennik elektroniczny.  

3. Jeżeli nauczycielowi nie zostanie zgłoszona potrzeba spotkania w terminie ujętym w harmonogramie 

godzin dostępności w sposób ustalony w § 3.1 oraz w czasie 15 minut od rozpoczęcia terminu spotkania  

z nauczycielem nikt nie zgłosi potrzeby spotkania nieuzgodnionego, to konsultacje uznaje się za odbyte.  

§ 4  

Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialny jest dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie   

  

§ 5  

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na stronie internetowej Zespołu Szkół w Karlinie.  

  

§ 6  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  



załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 1/2022/23  

 

HARMONOGRAM DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ  

W KARLINIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023  
                                                                        

Imię i nazwisko Stanowisko  GODZINA DOSTĘPNOŚCI 

Błażejewski Andrzej Przedmioty zawodowe środa 13.15-13.40 PK 

Chwieduk Grażyna  J. polski, biblioteka, logopedia  poniedziałek 14.25-15.25 107 

Czarnas Marzena  Biologia, Geografia, EDB, BHP,  piątek 12.35-13.20 103 

Ćwiek Kevin Przedmioty zawodowe czwartek 14:30-15:30 RT 

Grzelak Magdalena  wychowawca w internacie, plastyka 
poniedziałek 

wtorek 

14.25-14.55 

14.25-14.55 

Pokój nauczycielski 

Jakubowska Marta 
J. polski, edukacja medialna 

logopedia 

wtorek 

środa 

7.30-8.00 Pokój nauczycielski 

Kadłubowska Beata  Fizyka, przedmioty zawodowe piątek 9.45-10.45 Pokój nauczycielski 

Kapela Anna  zajęcia rewalidacyjne  
 

piątek  

 

13.15-13.30 

Pokój nauczycielski 

Kmiecik Sławomir  Religia  piątek 12.00-12.25 Pokój nauczycielski 

Majszewska Katarzyna wychow. w internacie, Zaj. rewal. 
Wtorek - 

Czwartek - 

14.25-14.55 

14.25-14.55 

Pokój nauczycielski 

Malińska Magdalena  pedagog, edukacja medialna wtorek 8:00-9:00 Gabinet pedagoga 

Małaszyńska-

Śmierciew Marta 

informatyka,  

matematyka 

 

wtorek 

13.40-14.30 sala nr 2 

Marunowska Emilia  Matematyka środa 14.25-15.25 Sala nr 5 

Niedenthal-Wiloch 

Anna  
j. angielski, j. angielski zaw. 

wtorek 

czwartek 

10:00–10:30 

13:10-13:40 

sala nr 1 

Niedzielska Elżbieta J. niemiecki wtorek 14.25-14.40 Pokój nauczycielski 

Olszewska Dorota  
przedmioty zawodowe, rysunek 

techniczny 

piątek 13.30 

14.30 

Sala  

RT 

Rusiecka Anna  chemia, geografia piątek 9.45-10.43 Sala 102 

Rusiecki Tomasz historia, w-f, wychow. w internacie piątek 10.40-11.40 Pokój nauczycielski 

Sędłak Katarzyna podst. przedsięb., działalność gosp. piątek 7.40-8.00 sala 1 

Sochacka Maryla  W-f,  czwartek 11.00-12.00 Gabinet wicedyr. 

Sołtys Halina  Matematyka  wtorek 13.00-13.30 Pokój nauczycielski 

Spolski Mirosław  W-f wtorek 10.30-11.30 Pokój nauczycielski 

Stefańska Małgorzata wychowawca w internacie sobota 11.30-12.00 Internat 

Suchecka Agnieszka  J. polski  
piątki 

zjazdowe  

0,5 godziny przed 

zajęciami 

Pokój nauczycielski 

 

Syga Justyna j. angielski, j. angielski zaw. poniedziałek 14.30-15.30 Gabinet dyrektora 

Szwiec Karolina wychow. w internacie, psycholog środa 12.00-13.00 Gabinet pedagoga 

Traczyk Dominika 
wychow. w internacie, pedagog 

specjalny  

Środa  12:00-13:00 Gabinet pedagoga 

Tyborski Ireneusz  Historia, HiS, WOS Piątek 12:30-13:30 Pokój nauczycielski 

Wierzbicki Dariusz  
Przedmioty zawodowe, wychow. w 

internacie 

środa 15.20-16 Sala 202 

Wojciechowski Dariusz wychowawca w internacie  Niedziela  07.00-08.00 internat 

Zalewski Krystian Przedmioty zawodowe  poniedziałek 11.30- 11.50 Pokój nauczycielski 

Zamiszczak Ludmyła  J. niemiecki, j. angielski, Poniedziałek 08.45-09.45 Sala 6 

Znaczko Paweł Przedmioty zawodowe  czwartek 15.00- 15.30 Pokój nauczycielski 

Żądkowski Mariusz Przedmioty zawodowe wtorek 16.05- 16.55 201 

 

 


