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Zarząd Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego zwraca się z wnioskiem  

o zajęcie stanowiska w sprawie organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

 

Zgodnie z § 7 rozporządzenia MEN z dnia 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, zajęcia realizowane 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia 

nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku 

godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - w ramach godzin ponadwymiarowych,  

o których mowa w art. 35 Karty Nauczyciela. Dyrektor jednostki systemu oświaty ustala zasady 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia. 

 

Z informacji otrzymywanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego wynika, że częstą 

praktyką w szkołach jest wprowadzanie zmian w planach nauczania, w arkuszach 

organizacyjnych, w wyniku których zmniejszana jest liczba godzin realizowanych przez 

nauczycieli. Praktyka ta wymierzona jest przede wszystkim w odebranie nauczycielom godzin 

ponadwymiarowych, zaplanowanych na bieżący rok szkolny. W ocenie Związku Nauczycielstwa 

Polskiego taka praktyka nie znajduje uzasadnienia w żadnych, nawet obecnie nadzwyczajnych 

okolicznościach, tym bardziej że może prowadzić do braku realizacji  szkolnych planów 

nauczania a przez to naruszenia przepisów w sprawie ramowych planów nauczania dla 

poszczególnych typów szkół, bowiem godziny te (które wcześniej były realizowane w ramach 

godzin ponadwymiarowych) nie są realizowane przez żadnego z nauczycieli. 

W tym zakresie zwraca uwagę stanowisko Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zmniejszanie 

liczby godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wynikających z ramowych planów 

nauczania i zawartych w szkolnych planach nauczania w warunkach nauczania na odległość 

stanowią naruszenie prawa. 

 

Mając powyższe na względzie wnosimy o możliwie najszybszą odpowiedź. 

 

Z poważaniem 

Prezes Okręgu Śląskiego ZNP 

/-/ Jadwiga Aleksandra Rezler 
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