
Zastępstwa doraźe 

DO WYPŁATY: 

Tydzień   I Tydzień   II Tydzień    III Tydzień    IV Tydzień   V Tydzień   VI Razem godziny 
ponadwymiarowe 

Słownie: 

18.03.2016 r.  ........................................ ............................................... 
  data i podpis nauczyciela podpis dyrektora 

 ROZLICZENIE  GODZIN  NADLICZBOWYCH 
za okres: od 22.02.2016                do 18.03.2016r. 

(imię i nazwisko nauczyciela) (wymiar zatrudnienia)

Kolejny 
tydzień Dzień tygodnia Pn Wt Śr Cz Pt

Razem  
godziny  

ponadwymiar 

Razem 
dodatkowe 
zastępstwa 

doraźne 

I. 
----------- --------- 

--------- 
----------- 

II. 
----------- --------- 

--------- 
----------- 

III. 
----------- --------- 

--------- 
----------- 

IV. 
----------- --------- 

--------- 
----------- 

V. 
----------- --------- 

--------- 

Plan od 22.02 do 26.02

Realizacja 

Zastępstwa doraźne 

Plan od 29.02 do 04.03

 Realizacja

Zastępstwa doraźne 

Plan od 07.03 do 11.03

Realizacja

Zastępstwa doraźne

Plan od 14.03 do 18.03

Realizacja

Zastępstwa doraźne 

Plan ....

Realizacja

Zastępstwa doraźne

 Plan ....

Realizacja

----------- 

VI. 
----------- ---------

---------
-----------



WYKAZ   DODATKOWYCH   ZASTĘPSTW   DORAŹNYCH: 

lp. data zastępstwa nr lekcji klasa imię i nazwisko zastępowanego nauczyciela 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 .
6 .
7 .
8 .
Zrealizowałam/łem  godzin zastępstw doraźnych. 

WYKAZ   ZREALIZOWANYCH  GODZIN  NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO: 
nazwisko ucznia przedmiot daty spotkań liczba godzin

Zrealizowałam/łem  godzin nauczania indywidualnego. 

WYKAZ   ZREALIZOWANYCH  GODZIN WSPOMAGANIA: 
klasa
uczeń tydzień   I tydzień   II tydzień    III tydzień    IV tydzień   V RAZEM 

Zrealizowałam/łem  godzin wspomagania. 

18.03.2016 r.  ........................................ ............................................... 
  data i podpis nauczyciela podpis dyrektora 

WYKAZ   ZREALIZOWANYCH  GODZIN W KLASIE 
DWUJĘZYCZNEJ / U MICHALINY SYGUT (DODATEK):

rodzaj                tydzień I      tydzień II       tydzień III        tydzień IV        tydzień V RAZEM 

Zrealizowałam/łem 

Zrealizowałam/łem 

godzin w klasie dwujęzycznej. 

godzin u Michaliny Sygut

klasa
dwujęzyczna

Michalina
Sygut
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