
Zarządzenie nr 45/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany organizacji godzin dostępności nauczycieli dla uczniów lub ich 

rodziców w związku z drobnymi zmianami w planie zajęć  
 

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.) 

zarządza się co następuje: 

 

§ 1. 
1. Nauczyciele są obowiązani są do dostępności w szkole dla uczniów lub ich rodziców 

w wymiarze: 

1) 1 godziny tygodniowo – nauczyciele zatrudnieni w wymiarze ½ obowiązkowego wymiaru 

zajęć lub wyższym; 

2) 1 godziny w ciągu dwóch tygodni – nauczyciele zatrudnieni w wymiarze niższym niż ½ 

obowiązkowego wymiaru zajęć. 

 

§ 2. 
1. Godziny dostępności, o których mowa w § 1, są realizowane według harmonogramu 

ustalonego przez właściwych wicedyrektorów w uzgodnieniu z nauczycielami, który stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

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

wiadomości uczniów oraz ich rodziców/opiekunów za pośrednictwem strony internetowej 

szkoły: https://sp30.lublin.eu do dnia 30 września danego roku, a w pierwszym roku ich 

obowiązywania, czyli w roku szkolnym 2022/2023 do dnia 07.10.2022 roku. 

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 nie później niż 1 godzinę 

zegarową przed terminem godzin dostępności ustalonym w harmonogramie, podając temat 

spotkania. 

2. Potrzebę spotkania w ramach godzin dostępności można zgłosić: 

– uczniowie – osobiście, 

– rodzice uczniów – osobiście lub przez program Wiadomości Plus (w systemie UONET+). 

3. Spotkanie uznaje się za ustalone, gdy nauczyciel potwierdzi możliwość odbycia 

spotkania i wyznaczy jego godzinę. 

4. Z godzin dostępności można skorzystać bez wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby 

uwzględniając treść § 4. 

 

 



§ 4. 

 Jeżeli nauczycielowi nie zostanie zgłoszona potrzeba spotkania w terminie ujętym 

w harmonogramie godzin dostępności w sposób ustalony w § 3 oraz w czasie 15 minut od 

rozpoczęcia terminu spotkania z nauczycielem nikt nie zgłosi potrzeby spotkania 

nieuzgodnionego, to konsultacje uznaje się za odbyte. 

 

§ 5. 
Realizację zarządzenia powierza się nauczycielom. 

 

§ 6. 

Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 21 października 2022 roku traci moc z dniem 30 listopada 

2022 roku. 

 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2022 roku. 

 

 
 

 

 


