ZARZĄDZENIE NR

4/2013

REKToRA LINIWERSYTETU SZCZECŃSKIEGO
z dnia

1

lutego 2013 r.

w sprawie wynagradzarianauczycieli szkół i innych placówek za opiekę nad studentami
Uniwersy.tetu S zczecińskie go o dbywaj ącymi praktyki nauczycielskie
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia25lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie
(tj.DzU. z2012 poz. 572 ze zm") zarządza się, co następuje:

wzszym

$ 1. W Uniwersytecie Szczecińskim wprowadza się następujące zasady wynagradzania
nauczycieli szkół i placówek z tytułu opieki na studentami Uniwersytetu Szczecińskiego
odbyłvaj ącymi praktyki nauczycielskie
:

1. za wykonywanie obowiązków związanych z przeprowadzeniem 1 godziny zĄęć z
udziałem 1 grupy studenckiej podczas odbyrvania praktyk śródrocznych

nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30 zł za efektywne zajęcia
pokazowe dla studentów;

2.

za wykonyr;vanie obowią7ków zwiryanych Ze Sprawowaniem opieki nad studentami
podczas odbywania prakĘk ogólnopedagogicznych semestralnych w grupach
minimum 4 osobowych u jednego nauczyciela - 30 godz. praktyki - nauczycielowi
przysługuje wynagrodzenie w wysokości120 zŁ za cały okres praktyki;
W przypadku odb).wania praktyki w innym wymiarze liczby godzin wynagrodzenie
oblicza się proporcjonalnie do faktycznie wykonanego wyniaru praktykii

3.

wynagrodzenie, o lctórym mowa w pkt. 2 przysługuje nauczycielowi za wykonywanie
obowiązków z:wiryanych ze sprawowaniem opieki nad studentami podczas odb1rvania
prakfyk nauczycielskich semestralnych w grupie mniejszej niz 4 osób' w przypadku

gdy specjalnośó nauczycielska liczy mniej niz
optymalnego podziału na grupyŻ

4

studentów lub wynika

to

Z

4" za wykonywanie obowiązków związanych

Ze sprawowaniem opieki nad studentami
podczas odby"wania praktyk dydaktycznych semestralnych - 60 godz. praktykinauczycielowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości I20 zł za I studenta za cały
okres praktyki;

W przypadku odby.wania praktyki w innym wymiarze liczby godzin wyragrodzenie
oblicza się proporcjonalnie do faktycznie wykonanego wymiaru praktyki:

5.

za wykonywanie obowiązków związanych Ze sprawowaniem opieki nad studentami
podczas odb1łvania prakĘk nauczycielskich ciągĘch nauczycielowi przysługuje
wyragrodzenie w wysokości 60 zŁ zakuŻdy tydzień praktyki 1 studenta.

2. Podstawę wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za zadartia wynikaj ące z opieki nad
studentami stanowi umowa z|ecenia zawarta między Uniwersy'tetem Szczecińskim a
zainteresowaną stroną.

3. Wynagrodzenia, o których mowa w $ 1, finansowane Są ze środków wydziałów, na
których student odbywa kształcenie.

$ 4. Traci moc zarządzenie nr 99l20I0 Rektora Uniwersy'tetu Szczecińskiego z dnia 20
grudnia 2010 w sprawie v,,ynagradzania nauczycieli szkół i innych placówek za opiekę na
studentami Uniwersytetu Szczecińskiego odbywającymi praktyki nauczycielskie.

$ 5. Zarządzenie

wchodziw Życie z dniem podpisania.
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