„Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych
błędów” to wyjątkowa publikacja, która w sposób jasny i przejrzysty przedstawia
zasady rozliczania urlopów wypoczynkowych w szkole. Przykłady i procedury pomogą
Państwu bez problemu ustalić wymiar urlopu nauczycieli, jak również wysokość
przysługującego im ekwiwalentu za urlop. W szczególności polecam:
• praktyczne wskazówki, jak prawidłowo uśredniać godziny ponadwymiarowe do
ekwiwalentu,
• analizę najczęściej popełnianych błędów przy rozliczaniu urlopów wraz ze
wskazówkami, jak można było ich uniknąć,
• ponad 50 przykładów zastosowania przepisów o urlopach w praktyce szkolnej.
Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego

Polecamy także nasze pozostałe publikacje:
„Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2013” to niezbędnik, który musi
się znaleźć przed sezonem urlopowym w każdej szkole. Ułatwi naliczanie pensji
wakacyjnej i świadczeń urlopowych. Pozwoli sprawdzić poprawność zastosowanych
metod obliczeniowych. Dzięki zawartym w nim wskazówkom i przykładom szybko
i bezbłędnie naliczą Państwo należne nauczycielom wakacyjne świadczenia.
W broszurze wyjaśniamy m.in.:
• Jak ustalić wysokość świadczenia przy niepełnym etacie i krótkiej umowie?
• Którym nauczycielom należy się podwójne dofinansowanie do wakacji?
• Czy świadczenie przysługuje za okresy nieobecności w pracy, np. z powodu urlopu
zdrowotnego, macierzyńskiego, czy wychowawczego?

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014

Polecamy także nasze pozostałe publikacje:
Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2014/2015

sz je pod adresem:
abrykawiedzy.com
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Publikacja „Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym”
to praktyczny poradnik, który porządkuje zadania dyrektora, wychowawcy i zespołu
wychowawców w szkole. W jednym miejscu zebrane są wszystkie problemowe
sytuacje związane z powołaniem, odwołaniem, rezygnacją z funkcji wychowawcy
klasy oraz szczegółowy harmonogram zadań na każdy miesiąc roku szkolnego, wraz
z datami realizacji oraz podstawami prawnymi. Książka odpowiada m.in. na pytania:
• Czy wniosek rodziców o wybór wychowawcy jest dla dyrektora wiążący?
• Co zrobić, jeśli nauczyciel nie zgadza się na przyjęcie funkcji wychowawcy?
• Czy nauczyciel religii, pedagog lub bibliotekarz mogą zostać wychowawcami?
• Jakie korzyści przyniesie szkole utworzenie zespołu wychowawców?

Dyrektor, który skorzysta z broszury „Zamknięcie roku szkolnego 2013/2014”:
• niczego nie przeoczy i będzie mógł uporządkować swoje czerwcowe zadania,
• bez żadnych wątpliwości wykona ciążące na nim obowiązki z każdej dziedziny pracy
szkoły,
• zapozna się ze szczegółowym, proponowanym przez eksperta, haromonogramem
prac – by zdążyć z wykonaniem czynności przed wakacjami.
Teresa Krysztofiak, ekspert z zakresu prawa oświatowego

Teresa Krysztofiak, ekspert z zakresu prawa oświatowego
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Publikacja „Zamknięcie roku szkolnego 2013/2014. Zadania i obowiązki dyrektora”
opisuje krok po kroku czerwcowe zadania dyrektora, wraz z konkretnymi przykładami,
wzorami dokumentów, wskazanymi najczęstszymi błędami popełnianymi w szkołach.
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Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

umik, prawnik, specjalista prawa oświatowego

„Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy”
to jedyna publikacja na rynku, która przedstawia, jak krok po kroku wypełnić
świadectwo pracy nauczyciela. Praktyczne rady ekspertów pomogą także bezbłędnie
rozliczyć się z pracownikami szkoły zwolnionymi z pracy. Broszura zawiera m.in.:
• zasady wydawania świadectw pracy po umowie na czas określony,
• przykładowe zapisy w świadectwie pracy nauczyciela,
• podstawy prawne dla wszystkich możliwych przypadków ustania zatrudnienia
nauczyciela,
• przejrzysty wykaz odpraw i ich wysokości.

Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela

013/2014. 34 zapisy, które muszą się w nim
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WSTĘP
Ferie zimowe i wakacje to czas, w którym nauczyciele szkół feryjnych
powinni wykorzystać urlop wypoczynkowy. Niekiedy nie jest to możliwe
w związku z różnymi okolicznościami, takimi jak: choroba, urlop macierzyński, urlop dla poratowania zdrowia czy urlop wychowawczy. Nie zawsze
jednak niewykorzystanie urlopu w okresie ferii uprawni nauczyciela do
urlopu uzupełniającego. W niniejszej broszurze przedstawiamy zasady,
dzięki którym ustalenie prawa i wymiaru oraz udzielanie urlopu uzupełniającego nie będzie sprawiało żadnych trudności.
Jeżeli w związku z zakończeniem pracy nauczyciel nie mógł wykorzystać
urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo, należy wypłacić mu
ekwiwalent za urlop. Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego, za który
należy wypłacić ekwiwalent nauczycielowi, jest o tyle skomplikowane, że
trzeba umiejętnie zastosować przepisy Karty Nauczyciela oraz powszechnego prawa pracy. Obliczając wysokość ekwiwalentu, najwięcej trudności
sprawia wliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. W broszurze znajduje się praktyczna rada, która pomoże poprawnie uśrednić
te godziny i wypłacić ekwiwalent w odpowiedniej wysokości. Obliczanie
ekwiwalentu za urlop nauczyciela może być proste i przyjemne.
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I. URLOP UZUPEŁNIAJĄCY
1. P
 rawo do urlopu niewykorzystanego
w czasie ferii
Nauczycielom zatrudnionym w placówkach, w których przewidziane są
ferie letnie i zimowe, urlop wypoczynkowy przysługuje jedynie w czasie ich
trwania. Często nauczyciel, zamiast korzystać z zasłużonego wypoczynku,
jest chory, przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia czy korzysta z urlopu
bezpłatnego. Nie zawsze jednak niewykorzystanie urlopu w czasie ferii
uprawni nauczyciela do dni wolnych w trakcie roku szkolnego. Należy
także pamiętać, że urlop uzupełniający udzielany na zasadach określonych
w Karcie Nauczyciela przysługuje wyłącznie w placówkach feryjnych. Niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego przez nauczycieli zatrudnionych
w innych placówkach (nieferyjnych) też uprawnia do odbioru zaległego
urlopu, jednakże na zasadach określonych w ustawie z 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (dalej jako: Kodeks pracy).

1.1. Sytuacje uprawniające do urlopu uzupełniającego
Jeśli nauczyciel nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w całości lub w części w okresie ferii szkolnych z powodu:
zz
niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem
w związku z chorobą zakaźną,
9
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urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego),
zz
dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego),
zz
urlopu ojcowskiego,
zz
urlopu rodzicielskiego,
zz
odbywania ćwiczeń wojskowych lub krótkotrwałego przeszkolenia
wojskowego,
przysługuje mu urlop uzupełniający w wymiarze do 8 tygodni (art. 66
ust. 1 Karty Nauczyciela).
zz

Przykładowo nauczyciel, który w czasie ferii przebywał na urlopie dla
poratowania zdrowia, urlopie bezpłatnym czy szkoleniowym, nie będzie
miał prawa do urlopu uzupełniającego za ten okres.
PRZYKŁAD

W czasie ferii zimowych nauczycielka wykorzystała 14 dni
urlopu wypoczynkowego. Od 1 maja rozpoczęła korzystanie z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. Choć nie
wykorzystała 8 tygodni urlopu w 2014 roku, nie przysługuje jej
urlop uzupełniający.

Do urlopu uzupełniającego mają także prawo dyrektor i wicedyrektor
szkoły, którzy nie wykorzystali urlopu wypoczynkowego w wymiarze co
najmniej 8 tygodni w okresie ferii z powodu:
zz
wykonywania zadań zleconych przez organ prowadzący szkołę,
zz
prowadzenia w szkole inwestycji lub kapitalnych remontów
(art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela).
UWAGA

Dyrektor i wicedyrektor szkoły mogą wykonywać powyższe
prace w okresie ferii wyłącznie za zgodą lub na polecenie
organu prowadzącego. W tym celu, przed rozpoczęciem
ferii, dyrektor szkoły powinien wystąpić do organu prowadzącego
na piśmie z umotywowanym wnioskiem.
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