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Komentarz Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r.                   

w Tuliszkowie do informacji zamieszczonej w dniu 07.05.2020 r. na stronie iturek.net 

Tuliszków: Burmistrz mówi nauczycielom „sprawdzam” i informuje kuratorium. 

 Zdecydowaliśmy się zająć w tej sprawie stanowisko, ponieważ przedstawiona 

wypowiedź pana Burmistrza jest niezwykle krzywdząca dla wszystkich nauczycieli naszej 

placówki. 

Pozwolimy sobie zacytować,  co stanowi prawo: Dziennik Ustaw Poz.493 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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:  

 § 7 ust. 1. 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 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). 

 2. 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. 

 Co oznacza, że każdy z nas ma obowiązek realizować godziny pracy zgodnie                    

z planem nauczania adekwatnym do  przydziału godzin zatwierdzonego przez p. Burmistrza. 

W ramach nadgodzin realizowana jest podstawa programowa. Wyłączenie tych godzin 

spowodowałoby, że część uczniów nie realizowałaby treści z poszczególnych przedmiotów. 

  Od momentu wprowadzenia nauczania zdalnego pracujemy przy użyciu wyłącznie 

własnego prywatnego sprzętu (komputery, telefony, drukarki), obciążając tym samym 

indywidualne rachunki za energię elektryczną, abonamenty internetowe i telefoniczne. 

Przygotowujemy materiały dostosowane do zdalnego nauczania, uwzględniając 

indywidualizację pracy z uczniem, przesyłamy lekcje, komunikujemy się z uczniami                      

i rodzicami. Wspólnie rozwiązujemy problemy, jesteśmy na każde życzenie, nie ograniczając 

czasowo kontaktów. 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej stwierdza: „Nauczyciele realizujący zajęcia                     

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

otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. 

https://www.iturek.net/fakty/tuliszkow-burmistrz-mowi-nauczycielom-sprawdzam-i-informuje-kuratorium


Nauczyciel, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, otrzymuje m.in. dodatki: za wysługę lat, 

motywacyjny, funkcyjny (w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy), jeżeli jest 

do nich uprawniony. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny 

ponadwymiarowe. Jeżeli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty nauczyciel realizował zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze 

powyżej obowiązującego go tygodniowego wymiaru godzin zajęć, (…) to przysługuje mu               

z tego tytułu wynagrodzenie ustalone zgodnie   z art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela”. 

 Musimy również odnieść się do kolejnej informacji zawartej w wypowiedzi                       

p. Burmistrza: Mamy tych nadgodzin ogromną ilość i to nadgodziny w czasie, kiedy były 

święta. Kiedy dzieci w ogóle nie miały iść do szkoły. Kiedy były dni wolne. My tych nadgodzin 

mamy ponad 400.  

Otóż wyjaśniamy: w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie nikt 

nie wykazał nigdy nadgodzin za czas wolny od pracy, gdyż tak stanowią przepisy, które nas 

obowiązują. Nadgodziny wykazujemy wyłącznie za dni pracy, tak też się stało w ostatnim 

okresie rozliczeniowym, obejmującym dni od 25.03.2020  do 24.04.2020 r. z wyłączeniem 

przerwy wiosennej (09.04 – 14.04.2020 r.). Oczywiste więc jest, że za wykonaną pracę 

oczekujemy należnej zapłaty, która powinna wpłynąć na konto nauczyciela 28.04.2020 r. 

 W swojej wypowiedzi p. Burmistrz stwierdza, że 6 maja w naszej szkole zostało 

zawieszone nauczanie zdalne dotyczące oddziałów przedszkolnych, a „nauczyciele dzisiaj 

siedzieli cały dzień w szkole, bo nie było ani jednego dziecka. Nie poczuli się do obowiązku, 

żeby coś przekazać swoim dzieciom, które na co dzień powinni uczyć”.  

Jest to nieprawda. Nauczyciele, będąc w szkole, realizowali zajęcia zdalne.  

 Nierzetelne informacje p. Burmistrza uderzają w nasze dobre imię i godność osobistą, 

a w momencie zdalnego nauczania, kiedy wszyscy musieliśmy zmienić całkowicie sposób 

swojej pracy i sprostać nowym narzuconym wymaganiom, sprawiają dużą przykrość                         

i wywołują poczucie głębokiej niesprawiedliwości. Narażają także na nieprzychylne                         

i nieuczciwe komentarze ze strony lokalnego środowiska. Język Burmistrza Gminy i Miasta 

Tuliszków odczytujemy osobiście, jako atak na Dyrektora Szkoły Podstawowej                            

w Tuliszkowie i Grono Pedagogiczne. 
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