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PRAWO OŚWIATOWE 
 

Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej 

 

· prawo państwowe (konstytucyjne) 

· prawo cywilne 

· prawo rodzinne 

· prawo pracy 

· prawo administracyjne   ;  tu prawo oświatowe 

· prawo finansowe 

· prawo gospodarcze 

· prawo karne 

· prawo procesowe 

 

1) Prawo państwowe (konstytucyjne)- podstawowym jego źródłem jest ustawa 

zasadnicza, czyli Konstytucja, oraz inne akty prawne z nią związane, np. ordynacje 

wyborcze do Sejmu i Senatu. Prawo to reguluje działania najważniejszych instytucji 

wymienionych w Konstytucji oraz podstawowe prawa i obowiązki obywateli.  

 

2) Prawo cywilne - wprowadza ład w stosunki majątkowe między podmiotami 

prawa oraz w niektóre sprawy niemajątkowe, jak np. prawo do nazwiska, ochrony 

czci, praw autorskich i związane z nimi roszczenia majątkowe.  

 

3) Prawo rodzinne - normuje stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami, 

stosunki między rodzicami i dziećmi oraz wynikające z przysposobienia, opieki i 

kurateli. 

 

4) Prawo pracy - zawiera normy prawne regulujące stosunki pracy i płacy. W jego 

zakresie znajdują się także zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

5) Prawo administracyjne - stanowi zbiór norm prawnych regulujących stosunki 

społeczne powstałe w wyniku działalności organów administracji publicznej.  

 

6) Prawo finansowe - jest zbiorem norm dotyczących finansów publicznych i 

zajmujących się nimi instytucji. Dotyczy ono budżetów, podatków i opłat, 

działalności banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji finansowych.  

 

7) Prawo gospodarcze - stanowi swego rodzaju ujęcie w odrębną całość zagadnień 

z dziedziny prawa cywilnego, administracyjnego i finansowego. Przedmiotem jego 

regulacji są przedsiębiorcy, ich działalność oraz środki służące realizacji tej 



  

działalności, jak umowy, weksle, czeki, akcje, obligacje, itp.  

 

8) Prawo karne - jest zbiorem norm określających, co w świetle prawa jest 

przestępstwem i jaka kara grozi za jego popełnienie. Z prawem tym łączy się 

problematyka wykroczeń (ujęta w odrębnym kodeksie) oraz prawo karne 

wykonawcze.  

 

9) Prawo procesowe - ( cywilne, karne ) - stanowi zespół norm regulujących 

postępowanie przed sądami w sprawach cywilnych i karnych.  

 

Odmiennym systemem regulującym tok postępowania przed organami administracji 

publicznej są normy zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego.   

 

Z prawem procesowym łączy się zbiór przepisów dotyczących organów ochrony 

prawnej, sądownictwa, prokuratury, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz 

organów wykonawczych sądownictwa i organów ścigania.  

 

 

 

Gałęzie prawa wymienione w punktach 1-8 są dziedzinami prawa materialnego .  

 

Oznacza to, że określają obowiązki i prawa oraz regulują zachowania ludzi i 

różnych instytucji w społeczeństwie.  

 

Normy prawne, określające organizację i strukturę organów wymiaru 

sprawiedliwości i administracji oraz tryb postępowania przed nimi, kompetencje co 

do rodzaju miejsca postępowania (własność rzeczową i miejscową ), procedury 

postępowania , pisma procesowe, wnioski, dowody, środki odwoławcze itp. są 

normami prawa procesowego, określanego mianem prawa formalnego .  

 

 

ŹRÓDŁA NORM PRAWA OŚWIATOWEGO 
 

USTAWY: 

 
USTAWA 

z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela 

(tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) 

 

 



  

 
USTAWA 

z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami) 
 

 
USTAWA 

z dnia 22 maja 2009 r. 

o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 

(Dz. U. nr 97, poz. 800, ze zmianami w 2011 r. nr 75, poz. 398) 

 

 

AKTY WYKONAWCZE: 

 

 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
z dnia 26 czerwca 2001 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za 

urlop wypoczynkowy nauczycieli. 
(Dz. U. nr 71, poz. 737, ze zmianami w: 2004 r. nr 264, poz. 2634; 2010 r. nr 255, poz. 1712) 

 

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 

1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, 

poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323) zarządza się, co następuje: 

 

 

 

Rozporządzenie MEN  

z dnia 10 czerwca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 843, ze zm. w: 2016 r. poz. 1278) 
 

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

 

 

 

 

 

 



  

Dz.U.2013.393 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

1)
 

z dnia 1 marca 2013 r. 

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 

(Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.) 
 

Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 

2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

 

 

Dz.U.2012.977 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)

 
z dnia 27 sierpnia 2012 r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół 

(Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012 r.) 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

 

<<<<<@@@>>>>> 

 
JAK CZYTAĆ AKT PRAWNY? 

Ustawa dzieli się na:                                                                                                      
artykuły (liczby poprzedzone skrótem „art.”,   np.:   Art. 108                                                                                                                            

paragrafy (liczby poprzedzone znakiem §),         np.:                § 5                                                                                

ustępy (liczby z kropką),                                   np.:                      2.                                                                           

punkty (liczby z nawiasem),                               np.:                         3)                                                                               

podpunkty (literki z nawiasem)                          np.:                             a)                                                                                       

 

 

 

ZADANIE: 

Jak odczytać zaznaczony (podkreślony) fragment ustawy z dnia          22 maja 

2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych: 

Art. 4. 1. Świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące 

warunki: 

  1)   osiągnęli wiek, o którym mowa w ust. 3; 

  2)   mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 



  

2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.
4)

), zwanej dalej "ustawą o emeryturach irentach 

z FUS", wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o 

których mowa w art. 2 pkt 1, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego 

wymiaru zajęć; 

  3)   rozwiązali stosunek pracy. 

 

2. Nauczycielom spełniającym warunki określone w ust. 1 pkt 1 i 2 świadczenie 

przysługuje również w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia 

stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. 

zm.
5)

). 

3. Nauczyciel ma prawo do świadczenia, jeżeli ukończył: 

  1)   55 lat - w latach 2009-2014; 

  2)   55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn -                             

w latach 2015-2016; 

  3)   55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn -                            

w latach 2017-2018; 

  4)   55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn -                            

w latach 2019-2020; 

  5)   55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn -                            

w latach 2021-2022; 

  6)   55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn -                                       

w latach 2023-2024; 

  7)   56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn -                                  

w latach 2025-2026; 

  8)   57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn -                         

w latach 2027-2028; 

  9)   58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn -                           

w latach 2029-2030; 

  10)  59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn -                           

w latach 2031-2032. 

 

CZYTAMY: „zgodnie z art. 4 ustęp 3 punkt 5 ustawy z dnia…….” 

PISZEMY:   „zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia ……” 

 

Ustawa może nie mieć kolejnych części składowych, jak to pokazano wyżej.                                                            

 

 



  

Akt normatywny 

Akt normatywny – tekst zawierający sformułowane w języku prawnym i 

zapisane w postaci przepisównormy prawne.  

 

Przepis prawa – samodzielna jednostka redakcyjna tekstu prawnego, wskazujący 

sposób postępowania. 

 

W przepisie wyróżniony jest wizualnie i opatrzony nazwą indywidualizującą, taką 

jak artykuł, paragraf czy ustęp. 

 
Norma prawna 

 

Norma prawna – najmniejszy, stanowiący sensowną całość, element prawa.  

 

Reguła postępowania zewnętrznego stworzona na podstawie przepisów prawnych, 

ustanowiona przez kompetentny organ władzy w odpowiednim trybie,  (nie jest 

skierowana do jednego, ściśle oznaczonego adresata, ale do grupy podmiotów 

określonych przy pomocy nazwy rodzajowej) i abstrakcyjna (dotycząca 

powtarzalnych zachowań, wielokrotnego zastosowania, uniwersalna), ogłoszona i 

chroniona przez państwo aparatem przymusu. 
 

 

POJĘCIE DELEGACJI PRAWNYCH 
 

PRZYKŁADY DELEGACJI PRAWNYCH 

USTAWA 

 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

 

 

Dz.U.2016.1943 

USTAWA 
z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty 
(tekst jednolity) 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_prawny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przepis_prawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przepis_prawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_redakcyjna_tekstu_prawnego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Artyku%C5%82_%28prawo%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paragraf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_redakcyjna_tekstu_prawnego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo


  

Art. 22. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi ponadto, w drodze 

rozporządzenia: 

 

    1) ramowe plany nauczania, w tym wymiar godzin do dyspozycji dyrektora 

szkoły, z uwzględnieniem w szczególności obowiązującego wymiaru godzin zajęć 

edukacyjnych dla poszczególnych etapów edukacyjnych, a także wymiaru godzin 

zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; 

 

    2) podstawy programowe: 

a)wychowania przedszkolnego, 

b)kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 

uwzględniając w szczególności zestawy celów i treści nauczania, umiejętności 

uczniów, a także zadania wychowawcze szkoły, odpowiednio do poszczególnych 

etapów kształcenia i typów szkół; 

    2a) podstawę programową kształcenia w zawodach, uwzględniając w 

szczególności ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego, efekty kształcenia 

właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, efekty kształcenia wspólne 

dla wszystkich zawodów, efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach 

obszaru kształcenia oraz możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach 

obszaru kształcenia; 

    3) (uchylony); 

    4) (uchylony); 

    5) sposób prowadzenia przez szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji, 

uwzględniające w szczególności ewidencję dzieci i młodzieży podlegających 

obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, a także stanowiące podstawę 

wydawania uczniom świadectw i dyplomów; 

    6) warunki prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez 

szkoły i placówki, uwzględniające możliwość wprowadzania nowych rozwiązań 

programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także wprowadzania odmiennych od 

powszechnie obowiązujących warunków działania i organizacji szkół i placówek; 

     7) organizację roku szkolnego, uwzględniającą w szczególności terminy 

rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych i ferii szkolnych; 

    8) organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, 

uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i 

rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu 

zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu 



  

przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do 

wykonywania zawodu; 

    9) (uchylony); 

  10) (uchylony); 

  11) zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

szkołach i placówkach, które powinny tworzyć warunki dla zaspokajania potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w szczególności wspomagać rozwój 

uczniów i efektywność uczenia się; 

  12) warunki i sposób organizowania przez szkoły i placówki krajoznawstwa i 

turystyki, z uwzględnieniem celów edukacyjnych i wychowawczych oraz 

bezpieczeństwa uczniów; 

 13) warunki wynagradzania egzaminatorów i nauczycieli akademickich, o których 

mowa w art. 9c ust. 10, uwzględniając zasadę, że wysokość wynagrodzenia określa 

się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem 

pedagogicznym, ustalonej na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz uwzględniając konieczność potwierdzenia przez 

dyrektora szkoły udziału nauczyciela akademickiego w części ustnej egzaminu 

maturalnego. 

 

 

 
Dz.U.2016.1379 

USTAWA 
z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela 
(tekst jednolity) 

(31 sierpnia 2016) 

 

art. 9g. 

10.Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze 

rozporządzenia: 

 

1)sposób odbywania stażu, 

 

2)rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania 

kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, 



  

 

3)zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, 

 

4)tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, 

 

5)wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów 

nadania stopni awansu zawodowego 

- uwzględniając potrzebę stopniowania i różnicowania wymagań stawianych 

nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz potrzebę 

prawidłowego przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. 

 

 
PRZYKŁADY DELEGACJI PRAWNYCH 

 

 

USTAWA 

 
STATUT SZKOŁY 

 

 

 

 

 

Dz.U.2015.2156 

USTAWA 
z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty 
(tekst jednolity) 

Art. 44b. 

8.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców, a w szkole policealnej – uczniów, o: 

1)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania; 

2)sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3)warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, a w 

szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

9. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje 

uczniów oraz ich rodziców o: 



  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

10.Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnegookreśla statut 

szkoły. 
 

 

Art.44e. 

1.Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1)bieżące; 

2)klasyfikacyjne: 

a)śródroczne i roczne, a w szkole policealnej - semestralne, 

b)końcowe. 

 

2.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. W szkole policealnej oceny są jawne 

dla ucznia. 

 

3.Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określonyw statucie szkoły. 

4.Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego 

rodzicom. W szkole policealnej sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są 

udostępniane uczniowi. 

5.Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 

2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44m ust. 

1, zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n, oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

6.W szkole policealnej dokumentacja, o której mowa w ust. 5, jest udostępniana 

uczniowi do wglądu na jego wniosek. 

7.Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5, określa statut 

szkoły. 

 
Art. 44g. 

1.Przed rocznymklasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznejnauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 

oddziałuinformują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego 

rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w 

statucie szkoły.  
 

<<<<<@@@>>>>> 



  

 
TRZY PODZBIORY NORM PRAWNYCH 

 
W życiu prywatnym oraz w pracy zawodowej poruszamy się na 

ścieżce prawa. 

 

 

 

Treść każdego aktu prawnego zawiera zbiór norm prawnych. 

 
W treści każdego aktu prawnego wyróżniamy: 

 

 

 

- normy bezwzględnie obowiązujące; 
Przykład: 
 

Dz. U. z 2015 r. poz. 843 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 10 czerwca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r.) 

 
§13.1. Śródroczna i rocznaocena klasyfikacyjna zachowaniauwzględnia 

następujące podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

8) [w gimnazjum] udział ucznia w gimnazjalnym projekcie edukacyjnym. 

- zapisy dające delegację prawną do uregulowania norm 

postępowania aktem niższego rzędu ; 

 
Dz.U.2016.1379 

USTAWA 
z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela 



  

(tekst jednolity) 

(31 sierpnia 2016) 

 

 

Art. 9g. 10.Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze 

rozporządzenia: 

1) sposób odbywania stażu, 

2) rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania 

kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, 

3) zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, 

4) tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, 

5) wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz 

wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego 

– uwzględniając potrzebę stopniowania i różnicowania wymagań stawianych 

nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz potrzebę 

prawidłowego przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. 
 

 

 

 

 

Art. 9g. 1. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela kontraktowego                                                           powołuje 

dyrektor szkoły. 

 

 

W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący; 

2) przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół 

taki nie został w tej szkole powołany - nauczyciel mianowany lub 

dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub 

placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w których nie są zatrudnieni 

nauczyciele mianowani lub dyplomowani - nauczyciel kontraktowy; 

3) opiekun stażu. 

 
 

USTAWA 
z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) 

 
Art. 44e. 3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony  w statucie 

szkoły. 



  

<<<<<@@@>>>>> 
 

USTAWA 
z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) 

 

Art. 44e. 4.Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane 

uczniowi i jego rodzicom. W szkole policealnej sprawdzone i ocenione pisemne 

prace ucznia są udostępniane uczniowi. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k 

ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44m 

ust. 1, zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n, oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania uczniajest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

7.Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5, określa statut 

szkoły. 

 

- normy semiimperatywne; 
 

To norma prawna wyznaczająca pewne ramy postępowania, dająca swobodę 

danemu podmiotowi, ale tylko w pewnych granicach. 

 

Przykład: 
 

Dz.U.2016.1379 

USTAWA 
z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela 
(tekst jednolity) 

(31 sierpnia 2016) 

 

Art. 12.2. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody 

stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze 

spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród 

zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych. 

 

 

USTAWA 
z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Norma_prawna


  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) 

 

Art. 44b.8.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów 

oraz ich rodziców, a w szkole policealnej – uczniów, o: 

1)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania; 

2)sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3)warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, a w 

szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

 

Art. 44c.Nauczyciel jest obowiązanyindywidualizować pracę                                           

z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie 

metod i form pracy z uczniem. 

 

<<<<<@@@>>>>> 
 

 

 

 

W codziennej pracy szkoły sięgamy do norm prawnych umieszczonych 

w przepisach: 

- prawa oświatowego; 

- prawa okołooświatowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

UMOWY o PRACĘ i INFORMACJA  o WARUNKACH 

ZATRUDNIENIA po NOWEMU  2016 
Dz.U.2015.2005 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
z dnia 10 listopada 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców 

dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt 

osobowych pracownika 

(Dz. U. z dnia 1 grudnia 2015 r.) 

 

Na podstawie art. 298
1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1502, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§1.W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem 

pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z późn. 

zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)w § 6 w ust. 2 w pkt 2: 

a)lit. h otrzymuje brzmienie: 

"h) dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu 

wychowawczego, ", 

b)po lit. h
a
dodaje się lit. h

b
w brzmieniu: 

"h
b
)dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopu bezpłatnego,"; 

2)załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 

rozporządzenia. 

§2.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2016 r.,  z wyjątkiem § 1 pkt 2, który 

wchodzi w życie z dniem 22 lutego     2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 
WZÓR 

 

 



  

 

........................................................................                      

   .................................................................. 
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)(miejscowość i data) 

.................................................................. 

              (numer REGON-EKD) 

 

 

UMOWA O PRACĘ 
zawarta w dniu................................................................................................................................... 

(data zawarcia umowy) 

między.................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo 

osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) 

a.............................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania) 

na............................................................................................................................................................. 

(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony) 

1.Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia: 

1) rodzaj umówionej pracy...................................................................................................................... 

               (stanowisko, funkcja, zawód, specjalność) 

2)miejsce wykonywania pracy.............................................................................................................. 

3)wymiar czasu pracy.............................................................................................................................. 

4) wynagrodzenie ......................................................................................................................................... 
                  (składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia) 

5) inne warunki zatrudnienia................................................................................................................. 

6) .................................................................................................................................................................... 

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których 

przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do 

wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151
1
§ 1 Kodeksu pracy

*
) 

2.Termin rozpoczęcia pracy ................................................................................................................ 

3.Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy ..................................................................................... 
(informacja, o której mowa w art. 29 § 1

1
Kodeksu 

pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniających 

zawarcie umowy o pracę na czas określony
**

) 

............................................................................................................ 

(data i podpis pracownika)(podpis pracodawcy                           (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę 

albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) 

 
 

*Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy. 
**Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu, 

o którym mowa w art. 251§ 4 pkt 1-3 Kodeksu pracy, lub w przypadku, o którym mowa w art. 251§ 4 pkt 4 

Kodeksu pracy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

       ……………….dnia…………………. 

 

……………………………………………………. 

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy) 

(nr REGON-EKD) 

 

UMOWA O PRACĘ 
zawarta w dniu................................................................................................................. 

(data zawarcia umowy) 

między................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo 

osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) 

a................................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania) 

na............................................................................................................................................................. 

(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony) 

 

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia: 

1) rodzaj umówionej pracy:................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(stanowisko, funkcja, zawód, specjalność) 

2) miejsce wykonywania pracy:......................................................................................... 

3) wymiar czasu pracy:............................................................................................................ 

4) wynagrodzenie:...................................................................................................................... 
      ……………………………………………………………………………………………………….. 

(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia) 

5) inne warunki zatrudnienia................................................................................................ 

     ………………………………………………………………………………………………………... 

6) …………………………………………………………………………………………………  

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia 

pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu 

pracy*) 

[godziny ponadwymiarowe wykonywane w nocy oraz w dni wolne od pracy] 

2.Termin rozpoczęcia pracy:................................................................................................... 

3. Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy:............................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(informacja, o której mowa w art. 29 § l1 Kodeksu pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o 

pracę na czas określony **) 

[Art. 29. § 11. W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w art. 251§ 4 pkt 1-3, lub 

w przypadku, o którym mowa w art. 251§ 4 pkt 4, w umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez 

zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy. 
Art. 251.§ 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może 

przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. 

§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu 

wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało 

nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1. 



  

§ 3. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w 

§ 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, 

odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o 

pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony: 

1)w celu zastępstwa pracownikaw czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 

2)w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, 

3)w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, 

4)w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczynyleżące po jego stronie 

-jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego  

zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności 

zawarcia umowy. 

§ 5. Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o 

zawarciu umowy o pracę, o której mowa w § 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 

dni roboczych od dnia jej zawarcia.] 

 

……………………………………        ………………………………………...…..……… 

(data i podpis pracownika)                                            (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej  

                                                                                             pracodawcę albo osoby upoważnionej  

                                                                                     do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) 

 
 

*Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

**Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu, o 

którym mowa w art. 251 § 4 pkt 1-3 Kodeksu pracy, lub w przypadku, o którym                mowa w art. 251 § 4 pkt 4 

Kodeksu pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład wypełnienia umowy: 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

    

                                                                                       Nowy Sącz,dnia20 sierpnia 2016 r. 
……………………………………………………. 

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy) 

(nr REGON-EKD) 

UMOWA O PRACĘ 
zawarta w dniu 20 sierpnia 2016 r. 

(data zawarcia umowy) 

między mgr Janem Kowalskim, dyrektorem Zespołu Szkół nr 5                                           

w Nowym Sączu, reprezentującym pracodawcę, 
(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo 

osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) 

aPanią mgr Jolantą Zielińską, zam. w Zabrzeży 183   33-390 Łącko 
(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania) 

naczas określony od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. 
(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony) 

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia: 

1) rodzaj umówionej pracy: nauczyciel języka polskiego: 9/18 pensum, nauczyciel 

bibliotekarz: 8/30 pensum, nauczyciel świetlicy: 6/26 pensum 

(stanowisko, funkcja, zawód, specjalność) 

2) miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół nr 5 w Nowym Sączu, ul. Kasztanowa 44    

33-300 Nowy Sącz 

3) wymiar czasu pracy: 23/23 pensum proporcjonalnego  =  1 etat 

4) wynagrodzenie: 2265 zł brutto; nauczyciel stażysta  

                                             – mgr z przygotowaniem pedagogicznym 
Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli … (Dz. U. z 2015 r. poz. 868) 
      ……………………………………………………………………………………………………….. 

(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia) 

5) inne warunki zatrudnienia:        ---------- 

6) nie dotyczy…………………………………………………………………………………… 

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia 

pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu 

pracy*) 

2.Termin rozpoczęcia pracy: 1 września 2016 r. 

3. Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy:             ---------
…………………………………………………………………………………………………………… 

(informacja, o której mowa w art. 29 § l1 Kodeksu pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o 

pracę na czas określony **) 

 

……………………………………        ………………………………………...…..……… 

(data i podpis pracownika)                                       (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej  

                                                                                      pracodawcę albo osoby upoważnionej  

                                                                            do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) 

 

*Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

**Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu, o 

którym mowa w art. 251 § 4 pkt 1-3 Kodeksu pracy, lub w przypadku, o którym                mowa w art. 251 § 4 pkt 4 

Kodeksu pracy. 



  

 

 

 

 

 

 

Przykład wypełnienia umowy o pracę na czas zastępstwa: 

- należy stosować od 22 lutego 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       Nowy Sącz, dnia 20 sierpnia 2016 r. 
……………………………………………………. 

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy) 

          (nr REGON-EKD) 

UMOWA O PRACĘ 
zawarta w dniu 20 sierpnia 2016 r. 

(data zawarcia umowy) 

między mgr Janiną Ochotniczańską, dyrektorem Zespołu Szkół Podstawowo – 

Gimnazjalnych nr 2 w Brzynie reprezentującym pracodawcę, 
(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo 

osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) 

a Panią mgr Honoratą Drzyzga, zam. w Zabrzeży 100   33-390 Łącko 



  

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania) 

Na czas określony od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. 
(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony) 

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia: 

1) rodzaj umówionej pracy: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej: 9/18 pensum, 

nauczyciel edukacji przedszkolnej: 8/25 pensum, nauczyciel świetlicy: 5/26 pensum 

 (stanowisko, funkcja, zawód, specjalność) 

2) miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół nr 5 w Nowym Sączu, ul. Kasztanowa 44    

33-300 Nowy Sącz 

3) wymiar czasu pracy: 22/22 pensum proporcjonalnego  =  1 etat 

4) wynagrodzenie: 2647 zł brutto; nauczyciel mianowany 

                                             – mgr z przygotowaniem pedagogicznym 
Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli … (Dz. U. z 2015 r. poz. 868) 
      ……………………………………………………………………………………………………….. 

(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia) 

5) inne warunki zatrudnienia:        ---------- 

6) nie dotyczy…………………………………………………………………………………… 

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia 

pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu 

pracy*) 

2.Termin rozpoczęcia pracy: 1 września 2016 r. 

3. Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy: zastępstwo za  

                    przebywającą na urlopie dla poratowania zdrowia  

Panią mgr Beatę Lopez …………………………………………………………………………………………… 

(informacja, o której mowa w art. 29 § l1 Kodeksupracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniającychzawarcie umowy o 

pracę na czas określony **) 

 

 

……………………………………        ………………………………………...…..……… 

(data i podpis pracownika)                                          (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej  

                                                                                            pracodawcę albo osoby upoważnionej  

                                                                                   do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) 

 
 

*Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

**Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu, o 

którym mowa w art. 251 § 4 pkt 1-3 Kodeksu pracy, lub w przypadku, o którym                mowa w art. 251 § 4 pkt 4 

Kodeksu pracy. 

 

2a. elementy składowe umowy o pracę 

 
USTAWA 

z dnia 26 czerwca 1974 r. 

kodeks pracy 
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502; ze zm.) 



  

Art. 29. § 1.Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej 

zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:  

1) rodzaj (stanowisko) pracy;  

2) miejsce wykonywania pracy;  

3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem 

składników wynagrodzenia;  

4) wymiar czasu pracy (zatrudnienia);  

5) termin rozpoczęcia pracy.  

 

§ 2.Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta 

z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia 

co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. 

 

<<<<<@@@>>>>> 
 

2b. informacja o warunkach zatrudnienia 

UWAGA ! 
       Do każdego zawartego stosunku pracy pracodawca musi sporządzić 

pracownikowi „informację o warunkach zatrudnienia”. 

 

 

 

 

 

 

USTAWA 
z dnia 26 czerwca 1974 r. 

kodeks pracy 
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502; ze zm.) 

 

Art. 29. § 3. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w 

ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:  

 

      1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,  

      2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,  

      3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,  

      4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,  

      5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,  



  

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o 

porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym 

sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz 

usprawiedliwiania nieobecności w pracy.  

 

 

 

1) przykład informacji o warunkach zatrudnienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                        Nowy Sącz, dnia  1 września 2016 r. 
     ……………………………..……..……….. 
                         pieczęć szkoły – placówki 

 

 

 

 

 

     

        Pani  

        mgr Jolanta ZIELIŃSKA 

        nauczyciel  języka polskiego, 

        nauczyciel bibliotekarz, 

        nauczyciel świetlicy 

        w Zespole Szkół nr 5 

        w Nowym Sączu   

  



  

nauczyciel stażysta,  

umowa o pracę na czas określony 

wymiar zatrudnienia: 1 etat  -  pensum proporcjonalne 23/23 

staż pracy w tutejszej szkole: 0 lat 

 

 

INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA 

 

 
  Na podstawie art. 29 § 3 ustawy z dnia    26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( jednolity 

tekst: Dz. U.  z 2014 r., poz. 1502 ze zmianami ), w związku z art. 91c  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r. Karta Nauczyciela ( jednolity tekst: Dz.U.               z 2014 r., poz. 191 ze zmianami ), uprzejmie 

informuję Panią  o warunkach zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języka polskiego, nauczyciela 

bibliotekarza oraz nauczyciela świetlice    w  Zespole Szkół nr 5 w Nowym Sączu . 

1. Zgodnie z treścią art. 42 Karty Nauczyciela obowiązująca Panią norma  

czasu pracy wynosi maksymalnie 40 godzin tygodniowo, w tym :  

      a) przez 23 godziny tygodniowo jest Pani  obowiązana prowadzić zajęcia 

dydaktyczne bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, 

      b) w pozostałym czasie jest Pani obowiązana  realizować inne czynności i zajęcia 

wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć 

edukacyjnych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów a także 

zajęcia i czynności związane  z przygotowaniem się do zajęć, 

samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. 

2. Wynagrodzenie za pracę otrzymuje Pani  za każdy miesiąc z góry  

      ( art. 39 ust. 3 – KN ) pierwszego dnia miesiąca, z tym, że składniki  

      wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona  jedynie na  

      podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie z dołu w dniu  

      wypłaty  wynagrodzenia, o którym mowa w art. 39 ust. 3 – 4  KN. 

     Jeśli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawo wolnym od pracy,  

     wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. Wynagrodzenie 

     przelane zostanie na wskazane przez Panią bankowe konto osobiste. 

3. Urlop wypoczynkowy przysługuje Pani w wymiarze odpowiadającym  

     okresowi ferii szkolnych i w czasie ich trwania ( art. 64 ust. 1 KN ).  

     Prawo do urlopu przysługuje Pani z początkiem każdego roku kalendarzowego   

     ( art. 65 KN ). W przypadkach niewykorzystania należnego urlopu 

      wypoczynkowego, uzasadnionego niezdolnością do pracy wywołaną  

      chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopem   

      macierzyńskim, urlopem rodzicielskim, odbywaniem ćwiczeń wojskowych albo 

      krótkotrwałym przeszkoleniem wojskowym, przysługuje Pani urlop w ciągu roku 

      szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni ( art. 66 ust. 1 KN ). 

4.  Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na wniosek jednej ze stron 

     umowy, zgodnie z art. 36§ 1 pkt 1 lub pkt 2  ustawy kodeks pracy, według 

     następujących warunków: 

      - 2 tygodnie - przy zatrudnieniu w danym zakładzie poniżej 6 miesięcy, 

      - 1 miesiąc - przy stażu zakładowym wynoszącym co najmniej 6 miesięcy. 

5.  Nauczyciel ma obowiązek potwierdzania własnoręcznym podpisem realizacji  

     określonego w umowie pensum (zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze 

     prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz), a także innych zajęć i  

      czynności wynikających z zadań statutowych szkoły. 



  

 

 

 
Oświadczam, iż zapoznałam się  

z powyższą informacją 

             i przyjmuję ją do wiadomości 

oraz stosowania: 
 

 

……………………………….                                    ……………………………………… 

           podpis nauczyciela                                                         pieczęć i podpis dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa o pracę na czas nieokreślony 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nowy Sącz,dnia20 sierpnia 2016 r. 
……………………………………………………. 

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy) 

(nr REGON-EKD) 

UMOWA O PRACĘ 
zawarta w dniu 20 sierpnia 2016 r. 

(data zawarcia umowy) 

między mgr Janem Kowalskim, dyrektorem Zespołu Szkół nr 5                                           

w Nowym Sączu, reprezentującym pracodawcę, 
(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo 

osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) 

a Panią mgr Anną Guzik, zam. w Zabrzeży 183   33-390 Łącko 
(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania) 

na czas nieokreślony od dnia 1 września 2016 r.  
(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony) 

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia: 



  

  1) rodzaj umówionej pracy: nauczyciel historii: 6/18 pensum, nauczyciel bibliotekarz: 

13/30 pensum, nauczyciel świetlicy: 6/26 pensum 

(stanowisko, funkcja, zawód, specjalność) 

  2) miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół nr 5 w Nowym Sączu, ul. Kasztanowa 

44    33-300 Nowy Sącz 

  3) wymiar czasu pracy: 25/25 pensum proporcjonalnego  =  1 etat 

  4) wynagrodzenie: 2331 zł brutto; nauczyciel kontraktowy  

                                             – mgr z przygotowaniem pedagogicznym 
Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli … (Dz. U. z 2015 r. poz. 868) 
      ……………………………………………………………………………………………………….. 

(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia) 

5) inne warunki zatrudnienia:        ---------- 

6) nie dotyczy…………………………………………………………………………………… 

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia 

pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu 

pracy*) 

2.Termin rozpoczęcia pracy: 1 września 2016 r. 

3. Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy:             ---------
…………………………………………………………………………………………………………… 

(informacja, o której mowa w art. 29 § l1 Kodeksu pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o 

pracę na czas określony **) 

 

……………………………………        ………………………………………...…..……… 

(data i podpis pracownika)                                       (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej  

                                                                                      pracodawcę albo osoby upoważnionej  

                                                                            do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) 

 

*Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

**Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu, o 

którym mowa w art. 251 § 4 pkt 1-3 Kodeksu pracy, lub w przypadku, o którym                mowa w art. 251 § 4 pkt 4 

Kodeksu pracy. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nierozłącznym elementem składowym umowy o pracę jest „informacja o 

warunkach zatrudnienia”. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  Nowy Sącz, dnia  1 września 2016 r. 

     ……………………………..……..……….. 
                         pieczęć szkoły – placówki 

 

 

 

 

 

     

        Pani  

        mgr Anna GUZIK 

        nauczyciel  historii, 

        nauczyciel bibliotekarz, 

        nauczyciel świetlicy 

        w Zespole Szkół nr 5 

        w Nowym Sączu   

  

nauczyciel kontraktowy,  

umowa o pracę na czas nieokreślony 

wymiar zatrudnienia: 1 etat  -  pensum proporcjonalne 25/25 

staż pracy w tutejszej szkole: 7 lat 

 

 

INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA 

 

 
  Na podstawie art. 29 § 3 ustawy z dnia    26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( jednolity 

tekst: Dz. U.  z 2014 r., poz. 1502 ze zmianami ), w związku z art. 91c  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r. Karta Nauczyciela ( jednolity tekst: Dz.U.               z 2014 r., poz. 191 ze zmianami ), uprzejmie 

informuję Panią  o warunkach zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języka polskiego, nauczyciela 

bibliotekarza oraz nauczyciela świetlice    w  Zespole Szkół nr 5 w Nowym Sączu . 

1. Zgodnie z treścią art. 42 Karty Nauczyciela obowiązująca Panią norma  

czasu pracy wynosi maksymalnie 40 godzin tygodniowo, w tym :  

      a) przez 25 godzin tygodniowo jest Pani  obowiązana prowadzić zajęcia 

dydaktyczne bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, 

      b) w pozostałym czasie jest Pani obowiązana  realizować inne czynności i zajęcia 

wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć 

edukacyjnych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów a także 

zajęcia i czynności związane  z przygotowaniem się do zajęć, 



  

samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. 

2. Wynagrodzenie za pracę otrzymuje Pani  za każdy miesiąc z góry  

      ( art. 39 ust. 3 – KN ) pierwszego dnia miesiąca, z tym, że składniki  

      wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona  jedynie na  

      podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie z dołu w dniu  

      wypłaty  wynagrodzenia, o którym mowa w art. 39 ust. 3 – 4  KN. 

     Jeśli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawo wolnym od pracy,  

     wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. Wynagrodzenie 

     przelane zostanie na wskazane przez Panią bankowe konto osobiste. 

4. Urlop wypoczynkowy przysługuje Pani w wymiarze odpowiadającym  

     okresowi ferii szkolnych i w czasie ich trwania ( art. 64 ust. 1 KN ).  

     Prawo do urlopu przysługuje Pani z początkiem każdego roku kalendarzowego   

     ( art. 65 KN ). W przypadkach niewykorzystania należnego urlopu 

      wypoczynkowego, uzasadnionego niezdolnością do pracy wywołaną  

      chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopem   

      macierzyńskim, urlopem rodzicielskim, odbywaniem ćwiczeń wojskowych albo 

      krótkotrwałym przeszkoleniem wojskowym, przysługuje Pani urlop w ciągu roku 

      szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni ( art. 66 ust. 1 KN ). 

4.  Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na wniosek jednej ze stron 

     umowy, zgodnie z art. 36 § 1 pkt 3 ustawy kodeks pracy, według następujących 

     warunków: 

      - 3 miesiące - przy stażu zakładowym wynoszącym co najmniej 3 lata. 

5.  Nauczyciel ma obowiązek potwierdzania własnoręcznym podpisem realizacji  

     określonego w umowie pensum (zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze 

     prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz), a także innych zajęć i  

      czynności wynikających z zadań statutowych szkoły. 

 

 

 
Oświadczam, iż zapoznałam się  

z powyższą informacją 

             i przyjmuję ją do wiadomości 

oraz stosowania: 
 

 

……………………………….                                    ……………………………………… 

           podpis nauczyciela                                                         pieczęć i podpis dyrektora  

 

 

 

 

 

 

Przekształcenie stosunku pracy nauczyciela na podstawie mianowania 

 

USTAWA 

z dnia 26 stycznia 1982 r. 



  

Karta Nauczyciela 

(tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zmianami w Dz. U.: 2014 r. poz. 

1198;2015 r. poz. 357, poz. 1268 i poz. 1418) 

 

Art. 10. 5. Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem 

dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli: 

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli 

państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; 

3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub 

postępowanie o ubezwłasnowolnienie; 

4) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie; 

5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska; 

6) istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze 

zajęć na czas nieokreślony. 

5a. Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 

przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem 

miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym: 

1) nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są 

warunki określone w ust. 5; 

2) w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania 

umowy o pracę zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5. 

5b.Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa w ust. 5a, 

potwierdza na piśmie dyrektor szkoły. 

 
…………………………………………….    ………………………………………………………………. 

    (pieczęć pracodawcy)                                                                            miejscowość,            data  

 
……………………………..…………….. 

         (REGON-EKD) 

 

Pan/Pani     .............................................. 
…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 
 

AKT MIANOWANIA 
 

Na podstawie art. 10 ust. 5 w zw. z art. 11 i art. 14 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z  2014 r. poz. 191 ze zm.) zgodnie z posiadanym przez Pana/Panią 

stopniem awansu zawodowego nauczyciela  …………………………… nadanego aktem z dnia 

…………………………… wydanego przez  

………………………………………………………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..  

nawiązuję z Panem/Panią z dniem …………….................…………. stosunek pracy 



  

na podstawie mianowania. 
1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia: 

  1) rodzaj umówionej pracy: nauczyciel historii: 6/18 pensum, nauczyciel bibliotekarz: 13/30 

pensum, nauczyciel świetlicy: 6/26 pensum 
(stanowisko, funkcja, zawód, specjalność) 

  2) miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół nr 5 w Nowym Sączu, ul. Kasztanowa 44    33-

300 Nowy Sącz 

  3) wymiar czasu pracy: 25/25 pensum proporcjonalnego  =  1 etat 

  4) wynagrodzenie: 2647 zł brutto; nauczyciel mianowany  

                                             – mgr z przygotowaniem pedagogicznym 

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli … (Dz. U. z 2015 r. poz. 868) 
      ……………………………………………………………………………………………………….. 

(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia) 

5) inne warunki zatrudnienia:        ---------- 

6) nie dotyczy…………………………………………………………………………………… 

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia 

pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu 

pracy*) 

2.Termin rozpoczęcia pracy: 1 września 2016 r. 

3. Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy:---------
…………………………………………………………………………………………………………… 

(informacja, o której mowa w art. 29 § l1 Kodeksu pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o 

pracę na czas określony **) 

 

……………………………………        ………………………………………...…..……… 

(data i podpis pracownika)                                       (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej  

                                                                                      pracodawcę albo osoby upoważnionej  

                                                                            do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) 

 

*Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

**Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu, o 

którym mowa w art. 251 § 4 pkt 1-3 Kodeksu pracy, lub w przypadku, o którym                mowa w art. 251 § 4 pkt 4 

Kodeksu pracy. 

 

<<<<<@@@>>>>> 
 
 

 

UWAGA ! 
 

  Powyższy wzór (akt mianowania) stosujemy podczas nawiązania stosunku 

pracy z nowo zatrudnianym nauczycielem, który przychodzi do naszej szkoły i 

spełnia wszystkie warunki do zatrudnienie na podstawie mianowania. 
 

<<<<<@@@>>>>> 
 

 

 

UWAGA ! 



  

 

  Poniższy wzór stosujemy do potwierdzenia przekształcenia stosunku pracy na 

podstawie mianowania (art. 10 ust. 5a KN)                     u nauczyciela, który u 

nas pracował już na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a obecnie 

spełnił wszystkie warunki do zatrudnienie na podstawie mianowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       …………………..dnia ……………………….……. 

                                          miejscowość        i                        data 
………………………………… 

……………………………… 

        nazwa i adres szkoły 
 

 

 

        Pani – Pan 

         
……………………………………………………….. 

        imię i nazwisko nauczyciela 

        nauczyciel 
                                                                                     ………………………………………………………... 

nazwa stanowiska pracy 
                                                                               ………………………………………………………… 

        nazwa szkoły 

 
 

 

PRZEKSZTAŁCENIE STOSUNKU PRACY                                                                

NA PODSTAWIE MIANOWANIA 
 

 Na podstawie art. 10 ust. 5a, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy  z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz.191 ze zm.), stosunek pracy 

nawiązany z Panią – Panem  w dniu ………………….. na podstawie umowy o pracę na czas 

nieokreślony, ulega przekształceniu z dniem …………………………………… w stosunek 

pracy zawarty na podstawie mianowania. 

 

         Warunki pracy i płacy pozostają bez z mian. 
 

 

 
…………………………………………………….   …………………………………………. 

               data i podpis nauczyciela                        pieczęć i podpis dyrektora 
 



  

 

 

Do wiadomości: 
1. adresat; 

2. organ prowadzący szkołę; 

3. teczka akt osobowych pracownika 

 

                                                                  Nowy Sącz, dnia  1 września 2016 r. 
     ……………………………..……..……….. 
                         pieczęć szkoły – placówki 

 

 

 

 

 

     

       Pani  

       mgr Anna KOWALSKA 

       nauczyciel  matematyki, 

       nauczyciel zajęć komputerowych 

       w Zespole Szkół nr 5 

       w Nowym Sączu   

  

nauczyciel mianowany,  

zatrudnienie na podstawie mianowania 

wymiar zatrudnienia: 1 etat  -  pensum proporcjonalne 18/18 

staż pracy w tutejszej szkole: 15 lat 

 

 

INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA 

 

 
  Na podstawie art. 29 § 3 ustawy z dnia    26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( jednolity 

tekst: Dz. U.  z 2014 r., poz. 1502 ze zmianami ), w związku z art. 91c  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r. Karta Nauczyciela ( jednolity tekst: Dz.U.               z 2014 r., poz. 191 ze zmianami ), uprzejmie 

informuję Panią  o warunkach zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języka polskiego, nauczyciela 

bibliotekarza oraz nauczyciela świetlice    w  Zespole Szkół nr 5 w Nowym Sączu . 

1. Zgodnie z treścią art. 42 Karty Nauczyciela obowiązująca Panią norma  

czasu pracy wynosi maksymalnie 40 godzin tygodniowo, w tym :  

      a) przez 18 godzin tygodniowo jest Pani  obowiązana prowadzić zajęcia 

dydaktyczne bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, 

      b) w pozostałym czasie jest Pani obowiązana  realizować inne czynności i zajęcia 

wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć 

edukacyjnych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów a także 

zajęcia i czynności związane  z przygotowaniem się do zajęć, 

samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. 

2. Wynagrodzenie za pracę otrzymuje Pani  za każdy miesiąc z góry  

      ( art. 39 ust. 3 – KN ) pierwszego dnia miesiąca, z tym, że składniki  

      wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona  jedynie na  

      podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie z dołu w dniu  



  

      wypłaty  wynagrodzenia, o którym mowa w art. 39 ust. 3 – 4  KN. 

     Jeśli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawo wolnym od pracy,  

     wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. Wynagrodzenie 

     przelane zostanie na wskazane przez Panią bankowe konto osobiste. 

3. Urlop wypoczynkowy przysługuje Pani w wymiarze odpowiadającym  

     okresowi ferii szkolnych i w czasie ich trwania ( art. 64 ust. 1 KN ).  

     Prawo do urlopu przysługuje Pani z początkiem każdego roku kalendarzowego   

     ( art. 65 KN ). W przypadkach niewykorzystania należnego urlopu 

      wypoczynkowego, uzasadnionego niezdolnością do pracy wywołaną  

      chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopem   

      macierzyńskim, urlopem rodzicielskim, odbywaniem ćwiczeń wojskowych albo 

      krótkotrwałym przeszkoleniem wojskowym, przysługuje Pani urlop w ciągu roku 

      szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni ( art. 66 ust. 1 KN ). 

4. Rozwiązanie stosunku pracy następuje w oparciu o art. 23 – KN.: 

      a) z końcem roku szkolnego 

      b) z końcem tego miesiąca, w którym upływa 3 – miesięczne   

         wypowiedzenie, jeśli rozwiązanie następuje w wyniku negatywnej oceny  

         pracy ( art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy KN ), 

   c) z końcem roku szkolnego, za uprzednim 3 – miesięcznym 

      wypowiedzeniem, jeśli rozwiązanie stosunku pracy nastąpi : 

    -    na wniosek nauczyciela ( art. 23 ust. 2 pkt 1 – KN ), 

    -  z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, t.j. : całkowita  

        likwidacja szkoły lub zmiany organizacyjne, powodujące  

        zmniejszenie liczby oddziałów lub zmiany planów nauczania 

        uniemożliwiające dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze ( art. 20  

        ust. 3 ustawy KN ). 

5.  Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na wniosek jednej ze stron 

     umowy, zgodnie z art. 36 § 1 pkt 3 ustawy kodeks pracy, według następującego 

     okresu  wypowiedzenia: 

      - 3 miesiące - przy stażu zakładowym wynoszącym co najmniej 3 lata. 

6.  Nauczyciel ma obowiązek potwierdzania własnoręcznym podpisem realizacji  

     określonego w umowie pensum (zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze 

     prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz), a także innych zajęć  

     i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły. 

 
Oświadczam, iż zapoznałam się  

z powyższą informacją 

             i przyjmuję ją do wiadomości 

oraz stosowania: 
 

 

……………………………….                                    ……………………………………… 

           podpis nauczyciela                                                         pieczęć i podpis dyrektora 

<<<<<@@@>>>>> 
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKA NIEPEDAGOGICZNEGO 

 
 

.................................................................. 

              (numer REGON-EKD) 

 

 



  

UMOWA O PRACĘ 
zawarta w dniu                     30 sierpnia 2016 r. 

(data zawarcia umowy) 

międzymgr Janiną KOWALSKĄ  -  dyrektorem Szkoły Podstawowej  im. Jana 

Kochanowskiego w Kiczni, gmina Niedźwiedź 

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo 

osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) 

a  Beatą Dziedzic; zam. w Czerncu 45,  33-390 Łącko 
(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania) 

na czas określony: od 1 września 2016 r.  do  31 sierpnia 2017 r. 
(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony) 

1.Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia: 

1) rodzaj umówionej pracy: stanowisko sprzątaczki 
               (stanowisko, funkcja, zawód, specjalność) 

2) miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego 

              w Kiczni, gmina Niedźwiedź  

3) wymiar czasu pracy: 1 etat  =  40 godz. w tygodniu 

4) wynagrodzenie: 
 - kategoria zaszeregowania:                                                                   I 

- wynagrodzenie zasadnicze:                                                           1400,00 zł 

- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodz. zas.:         280,00 zł 

- premia w wysokości  15% wynagrodzenia zasadniczego:             210,00 zł 
                  (składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia) 

5) inne warunki zatrudnienia:          ------------------------ 

6)                                                nie dotyczy 
(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których 

przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do 

wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151
1
§ 1 Kodeksu pracy

*
) 

2.Termin rozpoczęcia pracy:  1 września 2016 r. 

3.Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy: nie dotyczy 
(informacja, o której mowa w art. 29 § 1

1
Kodeksu 

pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniających 

zawarcie umowy o pracę na czas określony
**

) 

 

 

……………………………………        ………………………………………...…..……… 

(data i podpis pracownika)                                       (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej  

                                                                                      pracodawcę albo osoby upoważnionej  

                                                                            do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) 

 
 

*Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy. 
**Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu, 

o którym mowa w art. 251§ 4 pkt 1-3 Kodeksu pracy, lub w przypadku, o którym mowa w art. 251§ 4 pkt 4 

Kodeksu pracy. 

 

<<<<<@@@>>>>> 
ZAPAMIĘTAJ ! 



  

Do każdej umowy o pracę musi być dołączona „informacja o 

warunkach zatrudnienia”. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Olszanka, dnia 31 sierpnia 2016 r. 
 

………………………………………………………………… 

                   pieczęć nagłówkowa pracodawcy  

 

 

                                                             Pani 

          Anastazja WAŚKO 

          sprzątaczka  

          Szkoły Podstawowej 

          im. św. Kingi 

          w Olszance 
 

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas nieokreślony 

Wymiar zatrudnienia: 1 etat (40 godz. tygodniowo) 

Staż pracy w tej szkole: 3 lata 
 

INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA 
 

 

Na podstawie art. 29 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy                           (tekst 

jedn.: Dz. U.  z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) informuję Panią, że: 
 

 



  

1. obowiązuje Panią 8 - godzinna norma dobowa oraz przeciętnie   

    40 - godzinna norma tygodniowa czasu pracy. 
 

2. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest z dołu 28. dnia każdego  

    miesiąca.  

     a) Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę wypada w sobotę, to  

         wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym, a jeżeli    

         w niedzielę, to wynagrodzenie wypłaca się w dniu następnym. 

     b) Pracodawca na wniosek Pani obowiązany jest do udostępnienia  

        do wglądu dokumentacji płacowej oraz przekazania odcinka listy  

        płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia. 

    c) Wypłata wynagrodzenia następuje przelewem na wskazane przez  

        Panią osobiste konto bankowe. 
 

3. Wymiar przysługującego Pani urlopu wypoczynkowego wynosi w danym roku 

kalendarzowym 26 dni (w tym 4 dni urlopu „na żądanie”).  

    a) Urlopu na pisemny wniosek udziela pracodawca w dni, które są dla  

        Pani dniami pracy, zgodnie z obowiązującym  rozkładem czasu 

        pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu  

       wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.  

   b) Pracodawca udziela Pani urlopu wypoczynkowego wg ustalonego   

       planu urlopowego. 

 

 c) Na wniosek Pani urlop wypoczynkowy może być podzielony na części. 

     W takim  jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna  

       trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

  d) Plan urlopów nie obejmuje przysługującego każdemu pracownikowi    

urlopu na żądaniew wymiarze 4 dni, które Pani może wykorzystać      

       w dowolnym terminie, po uprzednim poinformowaniu o tym  

       pracodawcy. 

 e) Pracodawca może odwołać Panią z urlopu wypoczynkowego tylko 

    wówczas, gdy Pani obecności w pracy wymagają okoliczności    

    nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. 

 

4. Długość okresu wypowiedzenia obowiązującego Panią stosunku pracy  

    wynosi 3 miesiące - przy stażu zakładowym wynoszącym co najmniej 3 lata,  

    zgodnie z treścią art. 36 § 1 pkt 3 ustawy Kodeks pracy. 

 

5. Ma Pani obowiązek potwierdzania własnoręcznym podpisem realizacji  

     określonego w umowie dobowego wymiaru czasu pracy w „Karcie  

     miesięcznej ewidencji czasu pracy”. 

 

 

 
       ……………………………………………………………. 

                              pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły 

 

 

http://urlopy.wieszjak.pl/urlop-na-zadanie/


  

 

Przyjęłam do wiadomości i stosowania: 

 
……………………………………………………………….. 

                             data i podpis pracownika 

 

 

 

 

 

 

 

Porozumienie zmieniające czy wypowiedzenie? 
Zarówno porozumienie zmieniające jak i wypowiedzenie to dwie, przewidziane 

przez ustawodawcę, możliwości modyfikacji istniejącego już stosunku pracy.  

Kiedy i po spełnieniu jakich warunków pracodawca może zastosować 

konstrukcję porozumienia zmieniającego a kiedy wypowiedzenia 

zmieniającego?  

Czym porozumienie zmieniające różni się od wypowiedzenia? 

 

Porozumienie zmieniające to mechanizm nie przewidziany wprost w ustawie z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).  

 

Znajduje jednak szerokie praktyczne zastosowanie, uzasadnione zobowiązaniowym 

charakterem stosunku pracy i zasadą swobody umów.  

Pozwala na modyfikację istniejącego już stosunku pracy. 

 

Wypowiedzeniezmieniające znajduje zaś bezpośrednią podstawę w art. 42 § 1 

wskazanej wyżej ustawy.  

 

Pierwszą różnicą jest więc sposób regulacji wskazanych instytucji. 

 

Porozumienie zmieniające tylko za zgodą pracownika 

 

Druga, zasadnicza różnica dotyczy zgody pracownika na proponowane zmiany.  

 

W przypadku porozumienia uzyskanie zgody stanowi warunek sine qua non dla 

jego zawarcia.  

 

[Sine qua non (łac., właśc. condicio
[1]

sine qua non, dosł. „warunek bez którego nie”) – 

warunek konieczny, nieodzowny, konieczne i niezbędne działanie, stan lub składnik.] 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sine_qua_non#cite_note-1


  

Zatem jeśli pracownik nie wyraża zgody na sugerowane zmiany, wówczas 

pracodawca nie jest uprawniony by je wprowadzić.  

 

Stosunek pracy świadczony jest na dotychczasowych, wynikających z umowy o 

pracę regułach.  

 

Inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku wypowiedzenia.  

 

Pozwala ono pracodawcy na wprowadzenie zmian bez konieczności aprobaty ze 

strony zatrudnionego.  

 

Warto podkreślić, że brak zgody pracownika skutkuje rozwiązaniem stosunku 

pracy.  

 

 

Porozumienie a rodzaj umowy o pracę 

Porozumienie można zastosować w każdym przypadku niezależnie od czasu 

trwania umowy oraz sposobu i możliwości jej rozwiązania.  

 

Zastosowanie wypowiedzenia ograniczone zostało do umów, które można rozwiązać 

za wypowiedzeniem. 

 

Warunki pracy i płacy 

 

Porozumienie zmieniającedotyczyć może zarówno warunków pracy i płacy jak i 

zmiany rodzaju umowy o pracę.  

 

Pogląd taki wyprowadzić można z orzecznictwa Sądu Najwyższego.  

 

W wyroku z dnia 5 sierpnia 1980 r. (PR 52/80) stwierdził, że możliwe jest 

porozumienie stron w przedmiocie zmiany umowy o pracę zawartej na czas 

nieokreślony na umowę o pracę na czas określony.  

 

Wypowiedzenie zmieniające ma zaś ograniczony zakres.  

 

Może dotyczyć tylko warunków pracy i płacy. 

 

Sądowe dochodzenie roszczeń 

 

WAŻNE ! 

http://infor.pl/prawo/praca/pracodawca
http://infor.pl/prawo/praca/umowa-o-prace


  

 

Pracownik, z którym zawarto porozumienie zmieniające nie mamożliwości 

dochodzenia roszczeń przed sądem pracy.  

 

Może jedynie powołać się na wady swego oświadczenia woli w zakresie udzielanej 

zgody.  

 

Ten, któremu wypowiedziano warunki pracy i płacy może dochodzić przed sądem 

pracy przywrócenia dotychczasowych warunków, podnosząc zasadność i zgodność z 

prawem zmian. 

 

Porozumienie zmieniające a pracownicy szczególnie chronieni 

 

WAŻNE ! 
 

Możliwość zastosowania porozumienia zmieniającego dotyczyć może 

wszystkich pracowników.  

 

Może zostać zawarte z pracownikiem w wieku przedemerytalnym, chronionym 

związkowcem oraz kobietą w ciąży.  

 

Ewentualności takiej nie wyłącza również faktprzebywania przez pracownika na 

zwolnieniu chorobowym czy urlopie wypoczynkowym.  

 

WYPOWIADAĆ NIE ZAWSZE MOŻNA ! 

 

Ustawodawca zawęził krąg podmiotów, wobec których zastosować można 

wypowiedzenie zmieniające.  

 

Opcja ta nie dotyczy pracowników, których stosunek pracy podlega szczególnej 

ochronie przed wypowiedzeniem.  

 

Pojęciem tym Kodeks pracy posługuje się wobec pracowników w wieku 

przedemerytalnym, kobiet w ciąży lub w czasie urlopu macierzyńskiego, 

chronionych działaczy związkowych oraz radnych. 

 

W oparciu o powyższe zestawienie nie ulega wątpliwości, że porozumienie 

zmieniające i wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy to dwie zupełnie 

inne instytucje.  

 

http://infor.pl/prawo/praca/pracownik


  

Nie trudno wskazać, że są one nastawione na osiągniecie innych celów.  

 

Można dojść do wniosku, że zawarcie porozumienia zmieniającego jest, z 

perspektywy pracodawcy, dużo łatwiejsze, po jego podpisaniu stawia go w 

korzystniejszym położeniu.  

 

Pracownik ma bowiem znacznie okrojone możliwości uchylenia się od jego 

skutków.  

 

 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141). 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). 

Wyrok SN z dnia 5 sierpnia 1980 r. (PR 52/80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
............................ ..............                                                 ..................................................... 

(pieczęć szkoły/placówki)                                                               (miejscowość i data) 

 

 

 

POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE 
 

zawarte w dniu ............................................ r., 

pomiędzy  ............................................................................................................................  
                         pełna nazwa pracodawcy 

reprezentowaną przez .....................................................................................................  

                                                                    imię i nazwisko  

................................................................................................................................................. 

                                                                   zajmowane stanowisko 

 

a Panem - Panią ................................................................................................................ 

                                                               imię i nazwisko pracownika 



  

zamieszkałym/łą w .......................................................................................................... 

 

        Strony zgodnie oświadczają, że w umowie o pracę zawartej w dniu 

................................................. wprowadzone zostaną następujące zmiany: 

 

                                                         § 1 

Ulega zmianie stanowisko pracy oraz wymiar zatrudnienia: 

a) dotychczasowe stanowisko: .................................................................................. 

     - wymiar zatrudnienia: …………………………………..………………………. 

b) nowe stanowisko: ..................................................................................................... 

      - wymiar zatrudnienia: ………………………………………………………………… 

 

§ 2 

Ulega zmianie wysokość wynagrodzenia: 

a) dotychczasowa wysokość wynagrodzenia: ……………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………….  

b) nowa wysokość wynagrodzenia: ……………………………………………………  

      …………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 3 

Wprowadzone zmiany, o których mowa w § 1, zaczną obowiązywać                    od dnia 

................................................................... . 

 

                                                          § 4 

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. 

 

                                                          § 5 

Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze stron. 

 
 

 

....................................................                                     ............................................................ 

     (data i podpis nauczyciela)                                          (podpis i pieczątka dyrektora szkoły) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE 
 

 Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy jest podstawowym 

sposobem zmiany treści stosunku pracy poprzez jednostronne oświadczenie 

pracodawcy. Nowe warunki musisz zaproponować pracownikowi na piśmie. 

 

PAMIĘTAJ ! W tekście wypowiedzenia zmieniającego musisz napisać: 

                      - który dotychczasowy zapis zmieniasz ?, 

      - dlaczego zmieniasz ?, 

      -  jak wyglądać będzie „to nowe” ? 

[UZASADNIENIE PRAWNE :  wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1997 r. sygn. akt : I PKN 51/96  ] 

  

  

 Gdy pracownik nie przyjmie nowych warunków pracy lub płacy co 

winien oświadczyć na piśmie w terminie do połowy okresuwypowiedzeniowego, to 

zgodnie z art.. 42 § 3 kodeksu pracy umowa              o pracę rozwiązuje się po 

upływie okresu wypowiedzenia. 

 

PAMIĘTAJ ! W tekście wypowiedzenia zmieniającego musisz zawrzeć 

pouczenie o możliwości odmowy przez pracownika  

przyjęcia zaproponowanych warunków pracy lub płacy. 
  

..........................................................                                       ................................................. 

 (pieczęć nagłówkowa pracodawcy)                                                 (miejscowość i data) 
  

Nasz znak:............................................ 

  
 



  

                                                       Pani - Pan 
…………………………………………………. 

………………………………………………….. 

w ………………………………….........…. 

  

WYPOWIEDZENIE 

WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ 
 

 

Na podstawie art. 42 ustawy a dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 

r. poz. 1666) wypowiadam Pani – Panu umowę o pracę zawartą w dniu ……............………… w 

części dotyczącej  ……………………………… 

………………………………………………………………………................................…………... 

                                      wskazać postanowienie umowy o pracę podlegające wypowiedzeniu. 

……………………………………………………………………………............................……… 

z zachowaniem …………………………………………. okresu wypowiedzenia, 
wskazać długość okresu. 

który upłynie w dniu …………………………………… . 

  

       Powodem wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę jest 
………………………………………………………………………...........................……………. 

Po upływie okresu wypowiedzenia, tj. od dnia ……………….............…………...… 

proponuję następujące, nowe warunki umowy o pracę : …………….......…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………........................................................……………… 

        Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie. 

        Jeżeli Pani – Pan przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, tj. do dnia 

……………………………. nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków umowy o 

pracę, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowaną zmianę warunków. 

 W razie odmowy przyjęcia przez Panią – Pana zaproponowanych warunków umowy o 

pracę, umowa ta rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia, tj.  z dniem …….……… 

……………………….. . 

         Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma 

przysługuje Pani – Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego  -  Sądu Pracyw 

………………………………………….. . 

  
..........................................................                                           …….......…………….......…………………  

    (data i podpis pracownika)                                                   

(pieczęć i podpis pracodawcy) 

6 zasad dotyczących wypowiedzenia zmieniającego 
  Dyrektor musi przestrzegać zasad  postępowania właściwych dla wypowiedzenia 

zmieniającego.  

  

W wypowiedzeniu zmieniającym muszą znajdować się następujące 

elementy: 
  

1) wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i (lub) płacy (wypowiadam umowę o 

pracę w części dotyczącej np. wymiaru etatu), 



  

  

2) wskazanie okresu wypowiedzenia (z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, 

który upłynie w dniu np. 31.08.2017 r.), 

  

3) określenie proponowanych warunków zatrudnienia (po upływie okresu wypowiedzenia 

zamiast dotychczasowych warunków pracy i płacy, tj. od 1.09.2013 r. proponuję Pani/Panu 

następujące warunki zatrudnienia ………………………), 

  

4) wskazanie przyczyny wypowiedzenia (np. zmiany organizacyjne, zmiany planu nauczania), 

  

5) informacja o możliwości odmowy przyjęcia proponowanych warunków płacowych 

(jednocześnie informuję, że do połowy okresu wypowiedzenia może Pani/Pan odmówić 

przyjęcia proponowanych warunków zatrudnienia – wówczas umowa o pracę ulegnie 

rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia; w przypadku braku odmowy uważa się, że 

pracownik przyjął proponowane warunki), 

  

6) pouczenie o prawie odwołania się do sądu pracy (informuję, że w terminie 7 dni od daty 

otrzymania niniejszego wypowiedzenia przysługuje Pani/Panu prawo odwołania się do sądu 

pracy w ……………….………). 
  

  

Termin wejścia w życie zmian dokonanych                                   w 

wypowiedzeniu 
  

W momencie, gdy zostanie wręczone wypowiedzenie zmieniające, to po upływie okresu 

wypowiedzenia (u nauczycieli jest to okres 3 pełnych miesięcy) ulegają zmianie warunki 

zatrudnienia w części objętej wypowiedzeniem.  

  

Miesiąc, w którym wypowiedzenie zostało wręczone nie jest liczony do jego okresu (art. 30 § 21 

Kodeksu pracy).  

Jeśli więc np. nauczyciel otrzymał wypowiedzenie 4 września, to zmiana warunków 

zatrudnienia nastąpi od 1 stycznia. 

Przyjęcie lub odrzucenie nowych warunków pracy 
  

Pracodawca musi zaproponować nauczycielowi nowe warunki pracy, a nauczyciel może do 

połowy okresu wypowiedzenia warunki te przyjąć bądź odrzucić, przy czym jeżeli odrzuci – 

wypowiedzenie staje się definitywne, co oznacza, że po jego upływie stosunek pracy się rozwiąże; 

nauczyciel ma prawo również odwołać się do sądu pracy od takiego wypowiedzenia i nie jest to 

równoznaczne z odrzuceniem proponowanych warunków zatrudnienia; w pozostałej części stosuje się 

tu przepisy o wypowiadaniu umów o pracę. 
  

Forma oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy 
  

Jeśli proponowane warunki nauczyciel odrzuci, wówczas po upływie pozostałej części okresu 

wypowiedzenia stosunek pracy ulega rozwiązaniu. 

  



  

 

 Przepisy nie określają formy, w jakiej powinno być złożone oświadczenie o odmowie 

przyjęcia proponowanych warunków, a zatem może to nastąpić nawetw formie ustnej.  

  

Jeśli dyrektor szkoły otrzyma odmowę nauczyciela w tej sprawie, wówczas nie musi wręczać 

nowego wypowiedzenia, tym razem definitywnego, gdyż to wypowiedzenie warunków pracy i 

płacy zmienia automatycznie swój charakter na wypowiedzenie definitywne. 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                      MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI           Data wpływu 

KRAJOWY REJESTR KARNY 
 
 

 
 

znak opłaty 
 

 

Data wystawienia..................................................... 
 

 
 

 

ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE * 
           

Numer PESEL  
1. Nazwisko  rodowe ....................................................................................................................................................... 

 

2. Nazwisko ( w tym przybrane ) .................................................................................................................................... 

 

3. Imiona ......................................................................................................................................................................... 

 

4. Imię ojca  ...........................................................  5.  Imię  matki ............................................................................... 

 

6. Data urodzenia   .................................................  7.  Nazwisko rodowe matki .......................................................... 

 

8. Miejsce urodzenia ..............................................  9.  Obywatelstwo .......................................................................... 

 

10. Miejsce zamieszkania .................................................................................................................................................. 

 

Nazwa i adres podmiotu kierującego 

 zapytanie oraz numer urządzenia  

służącego do automatycznego  

odbioru informacji 



  

11. Wskazanie postępowania, o którym mowa w art. 6 ust.1 pkt 4-6 i 8-10 ustawy z dnia 24 maja 2000 r.  o Krajowym  

Rejestrze Karnym  (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, z późn. zm.), w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania 

 informacji o osobie   

............................................................................................................................................................................................... 

 

12. Rodzaj danych ,  które mają  być przedmiotem informacji o osobie:  

 

 

  1. Kartoteka Karna     2. Kartoteka Nieletnich 

 

 3. Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym**)      

13. Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie . 

 

 

............................................... 
                                                                                                                                                 (podpis osoby uprawnionej)                                       

 

 

 

 

 

 
 *)  Dane osobowe należy podać wyłącznie na podstawie dokumentów  potwierdzających tożsamość. 

 **) W punkcie 12 należy wstawić X w odpowiednim kwadracie.                                            

 

          



  

 

………………………………………………                          …………………………………… 
                (oznaczenie pracodawcy)                                                               (miejscowość, data)                                                           
 

SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE 
 

(wstępne / okresowe / kontrolne*)) 

Działając na podstawie art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), kieruję na badania lekarskie: 
 

Pana / Panią (*) ................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko) 

nr PESEL**) .................................................... 

 

zamieszkałego / zamieszkałą*)  
 

.......................................................................................................................................................................... , 

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 

zatrudnionego / zatrudnioną*)  lub podejmującego / podejmującą*) pracę 

na stanowisku lub stanowiskach pracy 
 

........................................................................................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

określenie stanowiska / stanowisk*) pracy***): 
........................................................................................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na 

stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu 

wykonywania pracy,  z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników 

badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym 

stanowisku/stanowiskach – należy wpisać nazwę czynnika/czynników i 

wielkość/wielkości narażenia****): 

I. Czynniki fizyczne: 

II. Pyły: 

III. Czynniki chemiczne: 

IV. Czynniki biologiczne: 

V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: 

Łączna liczba czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub 

czynników uciążliwych i innych 

wynikających ze sposobu wykonywania pracy                               

wskazanych w skierowaniu:  
 

 

……………………………………..……………. 

 



  

(podpis pracodawcy) 

Objaśnienia: 

*) Niepotrzebne skreślić. 

**) W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – seria, numer i 

nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość,           a w przypadku osoby 

przyjmowanej do pracy – data urodzenia. 

***) Opisać: rodzaj pracy, podstawowe czynności, sposób i czas ich 

wykonywania. 

****) Opis warunków pracy uwzględniający w szczególności przepisy: 

1) wydane na podstawie: 

a) art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące 

wykazu substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów 

technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, 

b) art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące 

wykazu szkodliwych czynników biologicznych, 

c) art. 227 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące 

badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, 

d) art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące 

wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń              i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, 

e) art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe ( Dz. U . z 

2 014 r .poz. 1512) dotyczące dawek granicznych promieniowania jonizującego; 

2) załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 

dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 

pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami 

oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie 

pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.) 
 

Skierowanie na badania lekarskie jest wydawane w dwóch 

egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na 

badania. 

 
 

<<<<<@@@>>>>> 
 

NOWE DRUKI KWERSTIONARIUSZA 

OSOBOWEGO 
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

(  WZÓR obowiązuje od dnia 28 lipca 2006 r.  -  Dz. U. nr 125, poz.869 ) 

1. Imię ( imiona ) i nazwisko ………………………………………………….. 



  

2. Imiona rodziców …………………………………………………………….. 

3. Data urodzenia ……………………………………………………………… 

4. Obywatelstwo ……………………………………………………………….. 

5. Miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji ) …………………….. 

    ………………………………………………………………………………… 

6. Wykształcenie ………………………………………………………………. 
                                                                                     nazwa szkoły i rok jej ukończenia  

………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………… 

                                             zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł  naukowy 

 

7. Wykształcenie uzupełniające ……………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………… 

         kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku 

jej trwania 

 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ……………………………….. 

    ……………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………….. 
                          Wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy 

 

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania 

    ……………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………….. 
                                   np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera 

 

10. Oświadczam, że pozostaję [ nie pozostaję ] w rejestrze bezrobotnych 

       i poszukujących pracy. 

 

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 – 4 są zgodne z dowodem  

       osobistym seria …….. nr …………………….., wydanym przez 

       ………………………………………………………………………………. 

       lub innym dowodem tożsamości. 
 

………………………………………….  

 ………………………………..……………… 

                      miejscowość, data              podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

 
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA PRACOWNIKA 

(  WZÓR obowiązuje od dnia 28 lipca 2006 r.  -  Dz. U. nr 125, poz.869 ) 
 

1. Imię ( imiona ) i nazwisko ………………………………………………….. 

2. Numer ewidencyjny PESEL …………………………………………..…… 



  

3. Numer identyfikacji podatkowej NIP ……………………………………… 

4. Stan rodzinny ……………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………….. 
                                                   imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci 

5. Powszechny obowiązek obrony : 
a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony ……………………………….. 

         ……………………………………………………………………………………………. 

     b) stopień wojskowy ……………………………………………………………………. 

          numer specjalności wojskowej …………………………………………………… 

     c) przynależność ewidencyjna do WKU ……………………………………………. 

         ……………………………………………………………………………………………. 

     d) numer książeczki wojskowej ………………………………………………………. 

     e) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP ……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

         ……………………………………………………………………………………………. 

6. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku ……………………... 

     ………………………………………………………………………………… 

                                                                         imię i nazwisko,  adres,  telefon 
 

7. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 i 2 są zgodne z dowodem 

     osobistym seria …….. nr …………………….., wydanym przez 

       ………………………………………………………………………………. 

       lub innym dowodem tożsamości. 

 

 
…………………………………….   …………………………………………… 

             miejscowość, data     podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
 

 

 
 

MUSISZ PRZESZKOLIĆ PRZYSZŁEGO 

PRACOWNIKA 

z zakresu bhp 
 

[Przeszkolenie powinno nastąpić w zasadzie w pierwszym dniu 

zatrudnienia, zgodnie bowiem z treścią art. 237
3
 § 1 Kodeksu pracy nie 

wolno pracownika dopuścić do pracy, jeżeli nie posiada on dostatecznej 

znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenie wstępne odbywa się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.] 

 
Dz.U.2004.180.1860 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
1)

 



  

z dnia 27 lipca 2004 r. 

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
2)

 
(Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) 

 

§ 10.1. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania 

pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy 

praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu 

praktycznej nauki zawodu. 

 

2. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy 

lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik 

wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności 

zapewniające właściwą realizację programu instruktażu. 

 

§ 11.1. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do 

wykonywania pracy na określonym stanowisku: 
       1)pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na 

którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, 

uciążliwych lub niebezpiecznych; 

       2) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1; 

       3) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz   studenta 

odbywającego praktykę studencką. 

 

2. Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć 

instruktaż stanowiskowyna każdym z tych stanowisk. 

 

 
 

 

................................................................... 

        (nazwa pracodawcy  ( pieczęć) 
 

KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO 

W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
 

1. Imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie: ............................................................................................ 

2. Nazwa komórki organizacyjnej ..................................................................................................................... 
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Instruktaż ogólny przeprowadził w dniu ................................................................... r. 

 

......................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż) 

 

................................................................................. 

                                                                (podpis osoby, której udzielono instruktażu*) 
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1) Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy ......................................................................... 

przeprowadził w dniach ........................................ r. .....................................................................                       
                                                                                          (imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż) 

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy 

zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy  

Pan (i)  

……………………………………………………………………………………………………

…………………….……… został (a) dopuszczony (a) do wykonywania pracy na stanowisku: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

...........................................................................    ………………………………………………                                  
  (podpis osoby, której udzielono instruktażu*)   (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej) 

 

2) **Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy ..................................................................... 

przeprowadził w dniach ........................................ r. .....................................................................                       
(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż) 

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy 

zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy  

Pan (i) ............................................................................................................................................ 

został (a) dopuszczony (a) do wykonywania pracy na stanowisku: 

........................................................................................................................................................ 

..........................................................................…………………………………………  

………………………………………….….      ………………………………………………… 
   (podpis osoby, której udzielono instruktażu*)         (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej) 

 

* Podpis stanowi potwierdzenie odbycia instruktażu i zapoznania się z przepisami oraz 

zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywania prac. 

** Wypełniać w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki i Pracyz dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 

JAKIE TREŚCI ZAWIERA INSTRUKTAŻ 

OGÓLNY? 
BARDZO WAŻNE ! 



  

Szkolenie wstępne ogólne powinno zapewnić nauczycielom 

zapoznanie się z: 

-  podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy i 

regulaminach pracy,  

-  przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi w szkole, a także z  

-  zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 

 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który nie został 

przeszkolony w dziedzinie bhp. Dopuszczenie do pracy takiego 

pracownika stanowi naruszenie przepisów art. 2373 kp i jest 

wykroczeniem z art. 283 §1 kp (zagrożonym karą grzywny). 

 

 

Ramowy program instruktażu ogólnego 
Lp. Tematyka szkolenia Liczba godzin 
1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy  

 

 

0,6 

2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, 

pracowników oraz poszczególnych komórek 

organizacyjnych zakładu pracy i organizacji 

społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy 

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy  

0,5 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia 

występujące w zakładzie i podstawowe środki 

zapobiegawcze 

6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

związane z obsługą urządzeń technicznych oraz 

transportem wewnątrzzakładowym 

 

0,4 

7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia 

roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,                     

w tym w odniesieniu do stanowiska pracy 

instruowanego 

 

 

 

 

0,5 8. Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na 

zdrowie i bezpieczeństwo pracownika 

9. Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej 

sprawowania w odniesieniu do stanowiska 

instruowanego 



  

10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz 

postępowania w razie pożaru 

 

1,0 

11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i 

zasady udzielania pierwszej pomocy 

Ramowy program instruktażu stanowiskowego 
Lp. Tematyka szkolenia Liczba godzin 

1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej 

pracy, w tym w szczególności: 

a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: 

- elementów pomieszczenia pracy, w którym ma 

pracować pracownik, mających wpływ na warunki 

pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, 

wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia 

ochronne),                                                                         

-  elementów stanowiska roboczego mających wpływ 

na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy 

pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, 

urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i 

sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty),                              

- przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy                          

w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) 

w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy; 

b) omówienie zagrożeń występujących przy 

określonych czynnościach na stanowisku pracy, 

wyników oceny ryzyka zawodowego związanego                       

z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed 

zagrożeniami oraz zasad postępowania w razie 

wypadku lub awarii; 

c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego 

do wykonywania określonego zadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy  

na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem 

metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych 

czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

czynności trudne i niebezpieczne 

 

 

 

0,5 

3. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod 

kontrolą instruktora 

 

0,5 

4. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem 

instruktora 

 

4,0 

5. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy 

przez pracownika 

 

1,0 



  

                                   RAZEM:           minimum 8 godz. 

 

JAKIE TREŚCI ZAWIERA INSTRUKTAŻ 

STANOWISKOWY? 

BARDZO WAŻNE ! 
Szkolenie stanowiskowe przeprowadza się przed dopuszczeniem do 

wykonywania pracy na określonym stanowisku: 

- pracownika zatrudnianego na stanowisku, na którym występuje 

narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, 

uciążliwych lub niebezpiecznych, 

- pracownika przenoszonego na powyższe stanowisko, 

- ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta 

odbywającego praktykę studencką (§11 ust. 1 rozporządzenia 

szkoleniowego). 

 

Instruktaż stanowiskowy powinna przeprowadzić osoba  

wyznaczona przez dyrektora szkoły, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje, ma doświadczenie zawodowe, jest przeszkolona w 

zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.  

 

 

BARDZO WAŻNE ! 
Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego 

nauczyciel potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, 

która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.  
 

 

KOGO OBEJMUJE SZKOLENIE WSTĘPNE? 
Szkolenie wstępne ogólne odbywają, przed dopuszczeniem do  

wykonywania pracy: 

- nowo zatrudnieni pracownicy niepedagogiczni, 

- nowo zatrudnieni nauczyciele,  

- studenci odbywający w szkole praktykę studencką  

(skierowani do odbycia praktyk nauczycielskich) 

( § 10 ust. 1 rozporządzenia szkoleniowego).  



  

 

KTO PROWADZI SZKOLENIE WSTĘPNE? 
W praktyce szkolnej instruktaż ogólny przeprowadza najczęściej: 

-  pracownik służby bhp 

-  lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby  

-  albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający  

   zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację  

   programu instruktażu.  

Może to być również opiekun stażu na awans zawodowy, jeśli spełnia 

wymienione wyżej warunki.  
 

KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO 

W TECZCE AKT OSOBOWYCH PRACOWNIKA 

 

Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego  

nauczyciel potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, 

która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika                                         

(dział B).  
 

 

 

Upoważniasz przyszłego pracownika do dostępu 

do informacji niejawnych o klauzuli 

„zastrzeżone” 

 
Na osobach mających styczność z informacjami niejawnymi czy 

też z danymi osobowymi spoczywa ogromna odpowiedzialność. 

 

Dlatego też istnieją przepisy, które wyraźnie mówią o karach jakie 

grożą za naruszenie ustawy o ochronie informacji niejawnych 

oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

 
 

 

CO GROZI ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW                                       

O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH? 

 



  

ustawa Kodeks karny 
 

 

Dz.U.2016.1137 

USTAWA 
z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny. 
(tekst jednolity) 

 

Art. 266.§ 1.Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie 

zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą 

zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, 

działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2. 

 

§ 2.Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej 

informację niejawną o klauzuli "zastrzeżone" lub "poufne" lub 

informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności 

służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie 

chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

§ 3.Ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek 

pokrzywdzonego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Miejscowość, dnia …………………… 

  

……………………………………………………………………….……………… 

Nazwa jednostki organizacyjnej upoważniającej osobę 

do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE  nr …………………. 
DO DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH                                                       

O KLAUZULI „ZASTRZEŻONE” 
 
 
 

Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.                             

o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228) 

upoważniam do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 

tajności „zastrzeżone” następującą osobę:  

 

1. Imię (imiona)  …………………………………………………………..………  

2. Nazwisko (w tym przybrane)  …………………………………….………… 

3. Nr PESEL  .…………………………….…………………………..…..………… 

4. Imię ojca ………………………………………………..……………..…………. 

 

Niniejsze upoważnienie dotyczy …............................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 Wydano na okres: 

 zatrudnienia 
 

      ………………………………………………………………………… 

pieczątka i podpis kierownika jednostki organizacyjnej 

 

 

 

Potwierdzam odbiór : 
 

 

………………………………………………. 

        data i czytelny podpis pracownika 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

Zakładasz pracownikowi teczkę akt osobowych 
Podstawa prawna: 

art. 94 pkt 9a i 9b ustawy Kodeks pracy 

 art. 281 pkt 6 ustawy Kodeks pracy 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. 

w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w 

sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia 

akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 ze zm.). 
 

 

Dz.U.1974 Nr 24 poz. 141 

USTAWA 

z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy1) 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) 

Art. 94. 

Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 

…………………………….. 

9a)prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników, 

 

Dział trzynasty 

Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom 

pracownika 

 

Art. 281. 

Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 

………………… 

6) nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, 

 

7) pozostawia dokumentację w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach 

grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem 
………………….. 

podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. 

 



  

NADRUK NA TECZCE AKT OSOBOWYCH 
 

PAMIĘTAJ o DWÓCH SPRAWACH: 

1.  Teczki akt osobowych oznaczasz numerami wg rzeczowego 

podziału akt [120]. 

 

 Jeżeli pracownik ma dwa imiona, na teczce oraz na wszystkich 

wytworzonych dokumentach urzędowych używasz dwóch 

imion. 
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120 
 

STRUKTURA TECZKI AKT OSOBOWYCH 
 

Teczki osobowe zatrudnionych to zbiory dokumentów najczęściej 

oglądane przez kontrolujących zakłady pracy inspektorów 

Państwowej Inspekcji Pracy.  



  

 

Akt osobowych pracownika zażąda od pracodawcy również sąd 

pracy, w razie złożenia przez pracownika pozwu dotyczącego 

roszczeń ze stosunku pracy.  

 

Porządek w dokumentacji pracowniczej należy zachować także ze 

względu na własną wygodę, możliwość sprawnego odnalezienia 

poszukiwanego dokumentu (aneks, upomnienie itp.) oraz sprawnego 

ustalenia obecnego stanowiska pracownika, wymiaru zatrudnienia, 

uprawnień urlopowych. 

    

Pracodawcy obowiązani są do prowadzenia oddzielnych akt 

osobowych dla każdego pracownika.  

 

Akta osobowe należy podzielić na trzy części: A, B i C.  

 

Każda z części akt odpowiada innemu etapowi stosunku pracy.  

 

Dokumenty znajdujące się w poszczególnych rozdziałach akt 

powinny być ponumerowane i ułożone w porządku 

chronologicznym.  

 

Każdy rozdział należy opatrzyć spisem treści. 

    

CZĘŚĆ A akt osobowych 
W pierwszej części akt osobowych powinny się znaleźć następujące 

dokumenty związane z rekrutacją pracownika: 

– wypełniony kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem 

(zdjęciami); 

– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania 

określonego stanowiska (wykonywania pracy określonego rodzaju); 

– świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające 

zatrudnienie pracownika w bieżącym roku kalendarzowym;  



  

– dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, licencje itp. niezbędne do 

wykonywania pracy na określonym stanowisku.  

 

W przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu 

przygotowania zawodowego konieczne jest przedłożenie świadectwa 

ukończenia gimnazjum; 

– inne dokumenty, do których przedłożenia obligują odrębne 

przepisy. 

    

W części A teczki osobowej mogą się znaleźć również inne 

dokumenty, które pracownik ubiegający się o zatrudnienie może 

dobrowolnie przedłożyć pracodawcy.  

 

Takie dokumenty mogą wpływać na niektóre uprawnienia 

pracownicze (na wymiar urlopu, prawo do gratyfikacji jubileuszowej 

itp.), a także potwierdzać wiarygodność i wartość pracownika w 

oczach pracodawcy.  

 

W związku z powyższym, w pierwszej części akt mogą dodatkowo się 

znaleźć: 

– świadectwa pracy (z firm, w których pracownik był zatrudniony 

przed rokiem bieżącym); 

– zaświadczenia z urzędu pracy potwierdzające okresy pobierania 

zasiłków;  

– zaświadczenie potwierdzające okresy pracy w indywidualnym 

gospodarstwie rolnym; 

– dyplomy/świadectwa ukończonych studiów/szkół;  

– zaświadczenia, dyplomy, świadectwa itp. ukończonych kursów, 

szkoleń, studiów podyplomowych;  

– podanie o przyjęcie do pracy;  

– życiorys zawodowy pracownika (CV); 



  

– list motywacyjny. 

    

W części A akt osobowych zatrudniający przechowuje jedynie kopie 

lub odpisy przedłożonych mu dyplomów, zaświadczeń oraz 

świadectw (w tym świadectw pracy), książeczki wojskowej, licencji, 

innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub 

uprawnienia.  

    

CZĘŚĆ B akt osobowych 
W drugiej części akt osobowych pracodawca powinien umieścić 

dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy. Będą to 

w szczególności: 

– umowa o pracę (ewentualnie pisemne potwierdzenie zapoznania 

się pracownika z rodzajem umowy i charakterem wykonywanej 

pracy); 

– zakres obowiązków (czynności) – chyba że jest zawarty w 

umowie o pracę; 

– pisemne potwierdzenie zapoznania się pracownika z 

regulaminem pracy lub gdy pracodawca nie jest zobligowany do 

ustalania regulaminu pracy  

– pisemne potwierdzenie zapoznania zatrudnionego z: miejscem, 

terminem i czasem wypłaty wynagrodzenia, okresem pory nocnej, 

przyjętym sposobem potwierdzania obecności w pracy i 

usprawiedliwiania nieobecności; 

– kopia informacji udzielonej pracownikowi o: obowiązującej 

dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty 

wynagrodzenia, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu 

wypowiedzenia umowy; 

– pisemne potwierdzenie zapoznania się pracownika z zakresem 

informacji objętych tajemnicą określoną w obowiązujących ustawach 

dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy (informacje 

zastrzeżone); 



  

– pisemne potwierdzenie zapoznania się pracownika z przepisami 

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy; 

– kopia zapoznania się z obwieszczeniem dotyczącym ustalenia 

lub zmiany systemów i rozkładu czasu pracy; 

– oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem o 

zamiarze korzystania z uprawnienia do dwóch dni wolnych 

pełnopłatnych rocznie z przeznaczeniem na opiekę nad dzieckiem 

zdrowym do lat 14; 

– zgoda pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 na czas 

pracy przekraczający 8 godzin w systemach i rozkładach czasu pracy, 

o których mowa w art. 135–138 i 143–144 kodeksu pracy; 

– zgoda pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 na 

zatrudnianie go w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, systemie 

czasu pracy, o którym mowa w art. 139 k.p., lub delegowanie poza 

stałe miejsce pracy; 

– zgoda pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce 

pracy lub zatrudnianie w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 

139 k.p.; 

– dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z 

obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się; 

– dokumenty związane z podnoszeniem lub nabywaniem przez 

pracownika kwalifikacji zawodowych podczas zatrudnienia 

(skierowania, umowy zawarte w tym zakresie, dyplomy, świadectwa, 

zaświadczenia, itp.); 

– wypowiedzenia warunków pracy, płacy; 

– porozumienia zmieniające; 

– dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub 

wyróżnienia; 



  

– dokumenty związane z wymierzonymi pracownikowi karami 

porządkowymi: upomnienia lub nagany, przez okres przewidziany 

kodeksem pracy; 

    

 

 

UWAGA !  
    Po zatarciu kary (porządkowej, dyscyplinarnej czy                        

z kodeksu karnego) z teczki akt osobowych musi zniknąć wszelki 

ślad tej kary. 
 

 
 

PRZYKŁAD 
Zatrudniony w szkole Jan Kowalski otrzymał od pracodawcy naganę 

w związku z paleniem papierosów na terenie szkoły, co jest surowo 

zakazane.  

 

Odpis zawiadomienia o udzieleniu kary porządkowej znalazł się                   

w części B akt osobowych pracownika.  

 

Nadano mu numer 11 i pod tym numerem umieszczony został w 

spisie treści rozdziału B teczki osobowej.  

 

W ciągu dwunastu miesięcy do akt osobowych pana Jana trafiło 

porozumienie zmieniające i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, 

którym nadano numery 12 i 13.  

 

Po upływie roku nienagannej pracy, zgodnie z art. 113 k.p., karę 

uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt 

osobowych pracownika.  

 

W związku z powyższym po usunięciu dokumentu z akt pracodawca 

powinien zmienić numerację kolejnych pozycji   w części B teczki 

osobowej.  

 

Stosownych zmian musi dokonać również w spisie treści.  



  

 

Tak więc porozumienie zmieniające otrzyma numer 11, a 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – 12; 

 

 

– pisma dotyczące udzielenia pracownikowi urlopu 

wychowawczego i bezpłatnego; 

– orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi 

badaniami okresowymi i kontrolnymi; 

– umowa o zakazie konkurencji, jeśli strony zawarły taką umowę 

w okresie pozostawania w stosunku pracy; 

– korespondencja z reprezentującą pracownika zakładową 

organizacją związkową we wszystkich sprawach ze stosunku pracy, 

wymagających współdziałania pracodawcy z tą organizacją lub 

innymi podmiotami konsultującymi sprawy ze stosunku pracy; 

– informacje dotyczące wykonywania przez pracownika 

powszechnego obowiązku obrony; 

– dokumenty związane z obniżeniem pracownikowi wymiaru 

czasu pracy w trybie art. 1867 kodeksu pracy; 

– wniosek pracownika dotyczący obniżenia wymiaru czasu pracy; 

– wnioski pracownika dotyczące: ustalenia indywidualnego 

rozkładu czasu pracy, stosowania do niego systemu skróconego 

tygodnia pracy, stosowania do niego systemu czasu pracy, w którym 

praca świadczona jest wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta; 

– wniosek pracownika o poinformowanie właściwego inspektora 

pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy oraz kopia 

informacji w tej sprawie skierowanej do właściwego inspektora pracy; 

– kopia zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu 

pracownika uprzednio zarejestrowanego jako osoba bezrobotna. 

    



  

CZĘŚĆ C akt osobowych 

Trzecia część akt osobowych dotyczy rozwiązania lub wygaśnięcia 

stosunku pracy. W rozdziale tym znajdą miejsce przede wszystkim: 

– oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę lub rozwiązaniu 

umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz oświadczenie o rozwiązaniu 

umowy o pracę na mocy porozumienia stron; 

– kopia wydanego pracownikowi świadectwa pracy; 

– potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem 

wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem 

egzekucyjnym; 

– umowa o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy (w 

razie zawarcia takiej umowy); 

– orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi 

badaniami lekarskimi okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy; 

– pismo zawierające żądanie przez pracownika wydania 

świadectwa pracy w wypadku zawarcia kolejnej umowy o pracę, 

bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej. 

   

W przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego 

pracodawcę (art. 231 k.p.) lub w innych przypadkach, dla których 

odrębne przepisy przewidują następstwo prawne, akta osobowe 

pracowników powinny być przekazane nowemu pracodawcy.  

 

Zgodnie z wyrokiem NSA z 3 kwietnia 2000 r. (sygn. akt II SA 

2165/99) omawiane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej dotyczy pracodawców zatrudniających osoby na różnych 

podstawach stosunku pracy (nie tylko umowa o pracę).  

 

PODSTAWA PRAWNA 

-  art. 94 pkt 9a ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst 

jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.);  

-   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 

r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji 



  

w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu 

prowadzenia akt osobowych pracownika   (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze 

zm.). 

UWAGA ! 
Zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem, pracodawca 

obowiązany jest przechowywać w aktach osobowych pracownika 

odpisy lub kopie składanych dokumentów. 

 

Co więcej, pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia 

oryginałów tych dokumentów tylko do wglądu lub sporządzania 

z nich odpisów albo kopii.  

 

Z analizy tego przepisu wynika, że każdy pracodawca, a więc również 

dyrektor szkoły, może potwierdzać za zgodność z oryginałem 

dokumenty przedkładane przez pracownika celem włączenia ich 

kopii albo odpisów do akt osobowych. 

 

Przepisy nie określają, jaką postać powinno przyjąć poświadczenie 

kserokopii za zgodność z oryginałem. 

 

Zwyczajowo jednak przyjęło się, że takie poświadczenie powinno 

obejmować podpis oraz pieczątkę imienną dyrektora szkoły (lub 

osoby przez niego upoważnionej), pieczątkę nagłówkową szkoły, 

formułę „stwierdzam zgodność z oryginałem” oraz datę 

potwierdzenia zazgodność z oryginałem.  

 
Podpis dyrektora szkoły (lub osoby przez niegoupoważnionej) 

stanowi najistotniejszy element potwierdzenia dokumentów 

pracowniczych za zgodność z oryginałem.  

 

Natomiast w sytuacji braku takiego podpisu na dokumencie 

należy stwierdzić, że takie kopie nie mają mocy dokumentów i są 

wadliwie przedłożone do akt pracowniczych. 

 

Tak poświadczone dokumenty należy umieścić zgodnie z datą 

wpływu w aktach osobowych pracownika, w odpowiedniej części 

tych akt. 



  

 

 

 

Błędy dotyczące zakładania, prowadzenia 

i przechowywania akt osobowych 

Za co PIP nakłada na dyrektora kary? 

 
 

BŁĄD 1:  Zbiorcza teczka (koszulka) na wszystkie  

                  lub niektóre dokumenty pracowników 

 

Jak usunąć uchybienia? 

       Art. 94 pkt 9a ustawy kodeks pracy nakłada na pracodawcę 

obowiązek założenia i prowadzenia akt osobowych dla każdego 

pracownika oddzielnie.  

       Trójdzielna teczka akt osobowych musi zostać założona imiennie 

dla każdego pracownika, niezależnie od wymiaru i czasokresu jego 

zatrudnienia. 

 

WAŻNE : 
 Jeżeli po dowolnym okresie przerwy ponownie zatrudniamy tego 

samego pracownika, prowadzimy dla niego poprzednio założoną 

teczkę akt osobowych. Dla lepszej czytelności poszczególne okresy 

zatrudnienia w działach A, B i C oddzielamy kolorowymi kartami. 

Spis dokumentów w poszczególnych działach numerujemy nadal 

rosnąco. 

 

BŁĄD 2: Brak podziału akt na trzy części 

 

Jak usunąć uchybienia? 

 Akta osobowe każdego pracownika muszą być podzielone na 

trzy części [A, B, C]. Każdy dokument w poszczególnych częściach 

musi mieć nadany kolejny numer zgodny ze spisem. 

 

 



  

BŁĄD 3: Dokumenty umieszczone w niewłaściwych częściach 

akt 

 

Jak usunąć uchybienia? 

 Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach 

związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt 

osobowych pracownika (Dz. U. nr 62 poz. 286 ze zm.) dokładnie 

określa, które dokumenty umieszczamy w poszczególnych działach: 

A  -  te dokumenty, które przynosi do pracodawcy pracownik przed 

nawiązaniem stosunku pracy; 

B  -  te dokumenty, które zostaną wytworzone podczas trwania 

stosunku pracy. Ten zbiór rozpoczyna zawsze zawarty na piśmie 

stosunek pracy (umowa o pracę); 

C  -  te dokumenty, które są związane z ustaniem zatrudnienia.  

 

Zawsze jest to kopia wydanego pracownikowi świadectwa pracy. 

Może także być: 

- oświadczenie pracodawcy lub pracownika dot. wypowiedzenia lub 

rozwiązania stosunku pracy, 

- żądanie wydania świadectwa pracy, 

- potwierdzenie dokonania czynności zajęcia wynagrodzenia za pracę 

w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym                       

(art.884 §2 Kodeksu postępowania cywilnego), 

- orzeczenie lekarskie po badaniach kontrolnych po rozwiązaniu 

stosunku pracy. 

 

BŁĄD 4: Zgromadzone w aktach oryginały dokumentów 

 

Jak usunąć uchybienia? 

 W aktach osobowych pracownika należy przechowywać 

wyłącznie odpisy lub kopie dokumentów dostarczonych przez 

pracownika. Każda kopia dokumentu musi być poświadczona na 

każdej stronie przez pracodawcę „za zgodność z oryginałem” + data i 

podpis pracodawcy. 

 

 



  

BARDZO WAŻNE ! 
 Nie wolno do teczki akt osobowych wpinać oryginałów 

dokumentów. Wszystkie oryginały stanowią własność pracownika. 

Pracodawca może żądać oryginałów dokumentów wyłącznie do 

wglądu lub sporządzenia ich kopii (§ 1 ust. 3 rozporządzenia). 

 W teczce akt osobowych pracownika przechowujesz oryginały 

tych dokumentów, które sam wytworzysz (np.: ocena pracy, 

informacja o warunkach zatrudnienia i in. ) oraz tych, które 

otrzymujesz na podstawie Twojego skierowania (np.: zaświadczenie   

o odbyciu szkolenia bhp, orzeczenie lekarza medycyny pracy               

o zdolności do podjęcia pracy na zajmowanym stanowisku). 

 

BŁĄD 5: Dokumenty wpięte do akt nie po kolei 

Jak usunąć uchybienia? 

 

Zgodnie z treścią rozporządzenie dokumenty znajdujące się w 

poszczególnych częściach teczki akt osobowych muszą być ułożone w 

porządku chronologicznym (od najstarszego w głębi akt do 

najmłodszego na wierzchu  -  § 6 ust 3 rozporządzenia). 

 

 

BŁĄD 6: Brak numeracji na dokumentach 

 

Jak usunąć uchybienia? 

         Masz obowiązek oznaczyć kolejnymi numerami wszystkie 

dokumenty przechowywane w każdej z części teczki akt osobowych  

(od najstarszego do najmłodszego  -  § 6 ust 3 rozporządzenia). 

 

 

BŁĄD 7: Brak spisów treści dla poszczególnych części akt 

 

Jak usunąć uchybienia? 

         Przed każdą częścią akt (A, B, C) musisz zamieścić pełny wykaz 

dokumentów, które się w niej znajdują (spis treści). 



  

Musisz sporządzić spisy według porządku chronologicznego 

dokumentów z podaniem numerów, którymi poszczególne dokumenty 

zostały opatrzone (§ 6 ust 3 rozporządzenia). 

 

 

 

BŁĄD 8: Nieaktualne spisy treści akt lub numeracja 

dokumentów 
 

Jak usunąć uchybienia? 

  Przyjmując nowy dokument do akt, musisz: 

- zrobić jego kopię; 

- potwierdzić kopię „za zgodność z oryginałem”; 

- oznaczyć dokument odpowiednim numerem; 

- wpiąć dokument w porządku chronologicznym do właściwej części 

akt (A, B lub C); 

- uzupełnić spis treści tej części akt o dany dokument. 

Co zrobić, gdy pracownik przyniesie dokument z dużym 

opóźnieniem? 
 

PRZYKŁAD: 
             Pracownik odszukał w archiwum domowym jeszcze 

jedno świadectwo pracy, które znacząco wpłynie na obliczenie 

wysługi lat pracownika. Dyrektor sporządza kserokopię tego 

świadectwa i musi wpiąć go w tej części, gdzie umieścił poprzednie 

świadectwa pracy przyjęte w momencie zatrudnienia pracownika 

(część A). 
 

PRAKTYCZNA RADA: 
                    Jeżeli musisz wpiąć jakiś dokument w środek akt 

(ponieważ otrzymałeś go z opóźnieniem), nie nadawaj mu kolejnego 

numeru, gdyż taki numer ma już inny dokument. 

TUTAJ zastosuj numer poprzedniego dokumentu, dodając do niego 

literę. Wówczas musisz przepisać tylko spis dokumentów.                                         

Na dokumentach nie zmieniasz numerów. 

 

PRZYKŁAD: 
 

 

 

 



  

SPIS dokumentów w części B: 

41. porozumienie zmieniające umowę o pracę; 

41a. wniosek o ukaranie; 

41b. wyjaśnienie pracownika; 

41c. kara upomnienia; 

42. zaświadczenie dot. szkolenia bhp. 

 

GDY KARA ULEGNIE ZATARCIU: 

karę usuwamy z teczki akt osobowych; 

spis dokumentów przepisujemy i: 

     - jeżeli kara była zapisana w spisie pod ostatnim 

numerem z literką, to pomijamy ten numer; 

     - jeżeli kara była zapisana pod numerem bez literki lub 

pod numerem z literką w środku, to ten numer 

przepisujemy i obok stawiamy kreskę. 
  

PRZYKŁAD: 
 

 

 

 

SPIS dokumentów w części B: 

41. porozumienie zmieniające umowę o pracę; 

41a. wniosek o ukaranie;    [ To też można usunąć. ] 

41b. wyjaśnienie pracownika; [ To też można usunąć. ] 

42. zaświadczenie dot. szkolenia bhp. 

 

INNY PRZYKŁAD: 
 

 

 

 

SPIS dokumentów w części B: 

21. porozumienie zmieniające umowę o pracę; 

22.           -          ; [ Tu usunięto karę ] 

23. angaż po zmianie wymiaru zatrudnienia; 

24. zaświadczenie dot. szkolenia bhp. 

 

 

BŁĄD 9: Przechowywanie części dokumentów poza aktami 

osobowymi 

 



  

Jak usunąć uchybienia? 

          Wszelkie dokumenty pracownicze masz obowiązek 

umieścić w teczce akt osobowych.  

Muszą się tam znajdować! 

Nie możesz niektórych dokumentów trzymać w szufladzie, w teczce 

biurowej …, na swoim biurku. 

  Inspektorzy PIP są na to bardzo uczuleni. 

 

BŁĄD 10: Brak upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych nadanego sekretarce lub kadrowej 

 

Jak usunąć uchybienia? 

          Akta osobowe i inne dokumenty pracownicze stanowią 

bardzo ważny zbiór danych osobowych. 

                 W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych praca 

specjalisty ds. kadr lub sekretarki polega na przetwarzaniu tych 

danych. 

                 Podobnie, każdy nauczyciel przetwarza dane osobowe 

uczniów i ich rodziców. Musi więc mieć w teczce akt osobowych 

(część B) stosowne upoważnienie wydane przez dyrektora szkoły 

(ADO). 

                Dyrektor szkoły jest administratorem danych osobowych 

(ADO) i ciąży na nim obowiązek wydania ww. pracownikom 

pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

zawartych w dokumentacji pracowniczej. 

         Kopia otrzymanego upoważnienia musi być umieszczona           

w części B teczki akt osobowych upoważnionej sekretarki lub 

kadrowej. 

         Wszystkie osoby upoważnione winny także zostać wpisane 

do ewidencji osób posiadających upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych. 

 

 

 

UWAGA, KARA ! 



  

  Przetwarzanie danych osobowych bez odpowiedniego 

upoważnienia stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia 

wolności do lat 2. 

PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) 

Art.49.1.Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie 

nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

lat 2. 

 

 

BŁĄD 11: Nieprzekazanie dokumentacji nowemu pracodawcy 

przy przejściu  zakładu pracy albo nieprzejęcie dokumentów  

od poprzedniego pracodawcy (art. 231kp) 

 

Jak usunąć uchybienia? 

  Ciągle rodzi się pytanie, kiedy teczka „wędruje” za 

odchodzącym  pracownikiem, a kiedy pozostaje w archiwum 

dotychczasowego pracodawcy przez 50 lat. 

 

  Jeżeli nauczyciel został przeniesiony do Twojej szkoły na 

podstawie art. 18 lub art. 19 Karty Nauczyciela, jego teczka akt 

osobowych też zostaje Tobie przekazana, ponieważ w obu tych 

przypadkach zachowana jest ciągłość stosunku pracy, który jest 

kontynuowany u nowego pracodawcy.  

Jeżeli natomiast nauczyciel uzupełnia etat w innej szkole (art. 22 KN), 

wówczas tylko szkoła macierzysta, która jest dla nauczyciela 

pracodawcą, prowadzi jego teczkę akt osobowych. 

  Jeżeli pracownik niepedagogiczny zatrudniony na 

stanowisku urzędniczym (np. w KO), w tym kierowniczym 

stanowisku urzędniczym został na swój wniosek lub za zgodą 

przeniesiony do pracy w innej placówce, to jego akta osobowe wraz 

z pozostałą dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem 

pracy przekazuje się do placówki, w której pracownik ma być 



  

zatrudniony (art. 22 ust. 1, ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych - Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458). 

 

BŁĄD 12: Zlikwidowanie teczki akt osobowych po zwolnieniu 

pracownika lub przechowywanie akt w niewłaściwych warunkach 

 

Jak usunąć uchybienia? 

  Akta osobowe pracownika należą do dokumentacji 

„niejawnej”. Pracodawca winien przechowywać je zabezpieczone 

przed uszkodzeniem oraz nieuprawnionych dostępem osób 

nieuprawnionych podczas trwania stosunku pracy, a także                          

przez 50 lat po ustaniu stosunku pracy. 

  Te same przepisy dotyczą także zabezpieczenia 

dokumentacji płacowej (list płac, kart wynagrodzeń i in.). 

 

KARY ZA NIEWŁAŚCIWE PRZECHOWYWANIE                                     

AKT OSOBOWYCH 
 

  Od 26 kwietnia 2007 r. w Kodeksie pracy umieszczono 

nałożony na pracodawcę obowiązek zabezpieczenia akt osobowych: 
 

Art. 94.Pracodawca jest obowiązany w szczególności:  
……….. 

9b)przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 

oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub 

zniszczeniem;  

Art. 281. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:  
………… 

            7) pozostawia dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem 

pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem 

lub zniszczeniem  

            – podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.  

 

  Kodeks pracy nie precyzuje, co należy rozumieć przez 

„warunki grożące uszkodzeniem lub zniszczeniem” akt osobowych. 

Chodzi tu o sytuacje skrajne, np. grożące zalaniem lub uszkodzeniem 

mechanicznym. 

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 

lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji 



  

osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. nr 32, poz. 284) określa 

niewłaściwe warunki do przechowywania akt. Oto one: 

brak zabezpieczenia przed wilgocią, pleśnią, owadami lub 

      gryzoniami; 

ryzyko zalania lub podtopienia; 

narażenie na działanie pyłu lub kurzu podczas remontu. 

BARDZO WAŻNE ! 
     Ze względu na ochronę danych osobowych przechowuj 

dokumentację tak, aby uniemożliwić dostęp do niej 

nieuprawnionym osobom (musi być zamknięta na klucz). 

   

BŁĄD 13: Zaniedbanie obowiązku zapewnienia 

przechowywania akt w razie likwidacji placówki 

 

Jak usunąć uchybienia? 

      W razie likwidacji szkoły (przedszkola) musisz przekazać akta 

osobowe (oraz dokumentację płacową) do organu prowadzącego 

placówkę. 

      Organ prowadzący winien zapewnić placówce środki 

finansowe na przechowywanie tej dokumentacji na czas, jaki 

pozostał do końca 50-letniego okresu. 

 
Podstawa prawna: 

art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

 

 

BŁĄD 14: Brak teczek akt osobowych lub zwlekanie z ich 

założeniem 

 

Jak usunąć uchybienia? 

 Każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników  w ramach 

stosunku pracy, musi prowadzić akta osobowe. 

 Nawet jeżeli zatrudniamy jednego pracownika (małe przedszkole), 

lub zatrudniamy pracownika w minimalnym wymiarze (np. 2/18 etatu), 



  

albo zatrudniamy pracownika na krótko (np. na zastępstwo na okres 

jednego miesiąca), musisz dla niego założyć akta osobowe. 

 Musisz uczynić to bez zbędnej zwłoki. PIP wymaga, by teczka była 

założona w pierwszym dniu zatrudnienia pracownika. 

 

PAMIĘTAJ ! 
 Nie zakładamy teczki akt osobowych dla osób, które zatrudniamy na 

podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło). 

 

UWAGA, KARA ! 
 Nieprowadzenie akt osobowych jest wykroczeniem przeciwko 

prawom pracownika, za które możesz zostać ukarany grzywną 

(art. 281 pkt 6 kp). 

 

Art. 281. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 

6) nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 

akt osobowych pracowników, 

– podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. 

 Za prowadzenie akt osobowych przed organami kontroli odpowiada 

dyrektor szkoły (przedszkola). 

Jeżeli w imieniu pracodawcy akta osobowe prowadzi kadrowa lub 

sekretarka (UWAGA ! Musi być upoważnienie.), to w przypadku uchybień 

karę płaci pracodawca (dyrektor).  

 Za to dyrektor może kadrowej lub sekretarce wypowiedzieć umowę          

o pracę. 

 

 

BŁĄD 15: Stosowanie nieaktualnego wzoru kwestionariusza 

osobowego i żądanie od kandydata do pracy podania danych,  

do których uzyskania nie jesteś uprawniony 

 

Jak usunąć uchybienia? 
 Zanim zawrzesz umowę o pracę z kandydatem na pracownika, 

wypełnia on „kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o 

zatrudnienie” (wzór z 2006 r.). 

 

PAMIĘTAJ ! 



  

 Szczególnie ważne jest wypełnienie w kwestionariuszu 

punktu 8.   Dla poprawnego ustalenia stażu pracy oraz 

wysługi lat, pracownik musi bardzo dokładnie wypełnić ten 

punkt. 

 Od przyszłego pracownika możesz żądać udostępnienia 

tylko tych danych osobowych, które wynikają z przepisów. 

Nie wolno domagać się danych osobowych, które nie 

wynikają z żadnych przepisów, a szczególnie tzw. „danych 

wrażliwych” (przynależność religijna, poglądy polityczne, 

przynależność partyjna); art. 22¹ kp. 

 

Art. 22¹.§ 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o 

zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) imiona rodziców; 

3) datę urodzenia; 

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 

5) wykształcenie; 

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

 

§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych 

osobowych, o których mowa w § 1, także: 

1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat 

urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze 

względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień 

przewidzianych w prawie pracy; 

2)numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum 

Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(RCI PESEL). 

 

§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie 

oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać 

udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2. 

 

§ 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone 

w § 1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. 

 

§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1–4 do danych osobowych, o których 

mowa w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

 UWAGA ! 



  

 Od kandydatki do pracy nie wolno żądać informacji, czy jest 

w ciąży. 

 

BŁĄD 16: Żądanie zdjęć od osoby starającej się o pracę                         

w Twojej szkole 

 

Jak usunąć uchybienia? 

 Dostarczenia fotografii możesz domagać się od osoby już 

zatrudnionej tylko wtedy, gdy na prośbę nauczyciela zamierzasz 

wystawić mu legitymację nauczycielską, i tylko w liczbie 

niezbędnej do wydania dokumentu. 

 Pracownik może wyrazić zgodę na udostępnienie fotografii 

także do innych celów (np. tabloo). 

 

BŁĄD 17: Zatrudnienie nauczyciela, który nie przedstawił 

zaświadczenia o niekaralności. 

 

Jak usunąć uchybienia? 

 Znowelizowane w 2008 r. (Dz. U. z 2008 r.nr 145, poz. 

917)przepisy ustawy Karta Nauczyciela wymagają, by każdy 

nauczyciel, który stara się o zatrudnienie w szkole, przedłożył 

zaświadczenie o niekaralności z KRK.  

 Powyższy przepis dotyczy także nauczycieli zatrudnionych 

na zastępstwo. 

 Powyższy przepis nie dotyczy wszystkich pracowników 

niepedagogicznych zatrudnionych w szkole. 

 

 

 

BŁĄD 18: Brak w aktach ważnego zaświadczenia lekarskiego  

o zdolności pracownika do wykonywania pracy na danym 

stanowisku 

 

Jak usunąć uchybienia? 

 

BŁĄD 19: Brak w aktach karty wstępnego szkolenia bhp  



  

lub aktualnego zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego 

 

Jak usunąć uchybienia? 

 

BŁĄD 20: Brak w aktach pisemnych umów o pracę lub 

podpisanie umów po dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika 

 

Jak usunąć uchybienia? 

 

BŁĄD 21: Nieinformowanie pracowników na piśmie o 

warunkach zatrudnienia 

 

Jak usunąć uchybienia? 

 

BŁĄD 22: Wypłacanie wynagrodzenia na konto bez pisemnej 

zgody pracownika 

 

Jak usunąć uchybienia? 

 

BŁĄD 23: Pozostawienie kary porządkowej w aktach po 

uznaniu jej za niebyłą 

 

Jak usunąć uchybienia? 

 

BŁĄD 24: Zwolnienie pracownika bez skierowania do niego 

pisma o rozwiązaniu umowy (poprzestanie tylko na doręczeniu  

mu świadectwa pracy) 

 

Jak usunąć uchybienia? 

 

BŁĄD 25: Brak dowodu doręczenia świadectwa pracy 

 

Jak usunąć uchybienia? 

 

 



  

TECZKA AKT OSOBOWYCH 

- najważniejsze pytania 

Czy każdemu pracownikowi zakładamy teczkę akt 

osobowych? 

 

Odpowiedź:  Teczkę akt osobowych zakładamy dla każdego 

pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, 

niezależnie, czy podstawą zatrudnienia jest ustawa Kodeks pracy, 

czy ustawa Karta Nauczyciela. 

 

Nie ma też znaczenia, czy nauczyciel zatrudniony jest w pełnym 

wymiarze, czy tylko w wymiarze 2/18 pensum. 

 

Czy pracownik ma wgląd do swojej teczki akt osobowych? 

 

Odpowiedź:  Każdy pracownik przez cały czas pozostawania                      

w zatrudnieniu ma prawo wglądu do swoich akt osobowych oraz 

dotyczącej go dokumentacji, a Ty nie możesz odmówić mu 

skorzystania z tego prawa.  

W razie uniemożliwienia pracownikowi wglądu do jego akt 

osobowych, może on złożyć skargę do Państwowej Inspekcję Pracy 

lub wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o umożliwienie dostępu 

do akt osobowych.  

Pracownik może także żądać usunięcia dokumentów, które zostały 

tam włączone niezgodnie z obowiązującymi przepisami (np. 

donosów i pism dotyczących pracy nauczyciela lub jego życia 

prywatnego) oraz zmiany niektórych danych (np. miejsca 

zamieszkania, nazwiska).  

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz art. 51 ust. 3 Konstytucji RP. 

 



  

Kto ma prawo wglądu do akt pracownika bez jego zgody? 

 

Odpowiedź:  Pracodawca musi pamiętać o konieczności 

udostępniania dokumentacji pracowniczej zainteresowanym, do 

których należy nie tylko pracownik, ale i różne instytucje i organy 

kontrolne: 

   inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, 

 ZUS, 

 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 

 sąd, 

 policja. 

 

Jak długo pracodawca musi przechowywać akta osobowe 

pracownika (byłego pracownika)? 

 

Odpowiedź:  Akta osobowe objęte są tajemnicą.  

Za naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych 

grożą Ci, jako pracodawcy, sankcje karne!  

Za udostępnienie akt osobowych osobie trzeciej bez zgody 

pracownika, jako pracodawca możesz ponieść również 

odpowiedzialność cywilną. 

Pracownik może żądać także zadośćuczynienia pieniężnego (art. 

23 i 24 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 

16, poz. 93 zezm.). 

Teczki osobowe pracowników powinny być szczególnie chronione 

przed dostaniem się w niepowołane ręce.  

Dlatego też należy umieścić je  w zamykanych szafach lub 

pomieszczeniach, do których dostęp mają jedynie upoważnione 

osoby.  

Warunki przechowywania dokumentów nie mogą grozić ich 

zniszczeniem. 

Pracodawca jest zobowiązany przechowywać dokumentację 

pracowniczą przez 50 lat od daty ustania stosunku pracy. 

 

 

Czy teczka akt osobowych „idzie” za pracownikiem? 



  

 

Odpowiedź:  Jeżeli następuje przeniesienie służbowe pracownika 

na podstawie art. 18 lub art. 19 Karty Nauczyciela, to akta „idą” 

do następnej szkoły, jeżeli rozwiązuje się lub wygasa stosunek 

pracy, to pracownik otrzymuje świadectwo pracy, a akta zostają                                      

w macierzystej placówce przez 50 lat. 

Kto prowadzi teczkę akt osobowych nauczyciela, który w 

ramach uzupełnienia pensum (art. 22 KN) pracuje także w 

drugiej szkole? 

 

Odpowiedź:  Jeżeli nauczyciel uzupełnia etat w innej szkole, 

wówczas tylko szkoła macierzysta, która jest dla nauczyciela 

pracodawcą, prowadzi jego teczkę akt osobowych. 
 

Czy nauczycielowi, którego zatrudniamy w tej samej szkole 

ponownie, zakładamy odrębną teczkę akt osobowych? 

 

Odpowiedź: Obowiązujące w tym zakresie przepisy nie regulują tego 

zagadnienia, a to oznacza, że dopuszczalne jest przy kolejnym 

zatrudnieniu tej samej osoby korzystanie z poprzedniej teczki akt 

osobowych.  

Taka praktyka bardzo często występuje, gdy pracodawca zatrudnia 

pracownika, który przeszedł na emeryturę.  

Zatrudniając ponownie tego samego pracownika, pracodawca 

powinien pamiętać, że nie zwalnia go to z gromadzenia 

niezbędnych dokumentów związanych z procesem rekrutacji.  

 

Oznacza to, iż pracodawca jest obowiązany wykonać te same 

czynności, co przy pierwszym zatrudnieniu.  

 

Ze strony pracownika, niezależnie od długości przerwy w 

zatrudnieniu, istnieje z kolei konieczność uaktualnienia swoich 

danych. 
 



  

Pracownik bowiem mógł w tym czasie zmienić stan cywilny, 

zmienić miejsce zamieszkania czy podnieść swoje kwalifikacje 

zawodowe.  

Podejmując decyzję o wykorzystaniu poprzedniej teczki akt 

osobowych, należy w sposób wyraźny oddzielić kolejne stosunki 

pracy.  

Złożone nowe dokumenty muszą być ponumerowane i włożone do 

odpowiedniej części teczki. 

 

Ile teczek akt osobowych prowadzimy dla pracownika, który 

ma u nas dwie umowy o pracę? 

Odpowiedź: Nawet jeżeli z jednym pracownikiem masz zawarte 

dwie, czy więcej umów o pracę prowadzisz dla niego jedną teczkę 

akt osobowych. 

Czy na wniosek pracownika, do teczki akt osobowych można 

włączyć inne dokumenty? 

Odpowiedź: Rodzaj dokumentów włączanych do akt osobowych oraz 

sposób ich uporządkowania jest określony w rozporządzeniu.  

Nie możesz żądać od pracownika, ani włączać do akt osobowych 

innych dokumentów niż wynika to z obowiązujących przepisów 

prawa. 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może - z własnej inicjatywy – 

przedłożyć dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i 

osiągnięcia zawodowe oraz dokumenty stanowiące podstawę do 

korzystania   ze szczególnych uprawnień z zakresu stosunku pracy np. 

orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o 

ciąży. 

 

 

 
PRAWA NAUCZYCIELA, 

UPRAWNIENIA NAUCZYCIELA, 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA, 



  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

PRAWNA 

 
 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 

 
 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA 

 
 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA 

 
 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA 

 
 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA 

 
 

 

 

 

 

ZASADY PRAWNE:   

 



  

„Lex specialis derogat legi generali.” 
tzn.: „Przepis szczególny uchyla stosowanie przepisu ogólnego.” 

„Ignorantia legis non excusat” 
tzn.: „Nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem” 

„Ignorantia iuris nocet” 
tzn.: „Nieznajomość prawa szkodzi” 

 

Przepisy ogólne zawiera prawo okołooświatowe. 

Przepisy szczególne zawiera prawo oświatowe 

(ustawy, rozporządzenia, prawo wewnątrzszkolne). 

<<<<<@@@>>>>> 
 

NASZE PRAWA 

prawo nauczyciela do ochrony, jako funkcjonariusza 

publicznego 
 

Od 1 września 2007 rokunauczycielom przysługuje 

ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. 

O ochronie tej mówią przepisy zawarte w Karcie 

Nauczyciela i w Kodeksie karnym. 
 

 

ustawa Karta Nauczyciela: 

Art. 63. 1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem 

obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla 

funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, 

zpóźn. zm.).  

2. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z 

urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla 

nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 

WAŻNE ! 



  

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku 

Karta Nauczyciela w związku z pełnieniem obowiązków 

służbowych nauczyciel objęty został ochroną przewidzianą dla 

funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w 

kodeksie karnym (nauczyciele podlegający pod przepisy 

Karty Nauczyciela).                                                                               

Oznacza to, że zarówno dyrektor, jak i organ prowadzący 

szkołę muszą z urzędu występować w obronie nauczyciela, 

którego prawa zostały naruszone. 

Dotychczas czyny zabronione popełnione na szkodę 

nauczyciela były ścigane z oskarżenia prywatnego. 

Co podlega ochronie? 
– naruszenie nietykalności cielesnej (art. 222 kk),  
art. 222 kk 

§ 1.  Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza 

publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub 

wzwiązkuz pełnieniem obowiązków służbowych, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 

do lat 3. 

§ 2.  Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie 

się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd 

może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet 

odstąpić od jej wymierzenia. 

– czynnej napaści na funkcjonariusza (art. 223 kk),  
art. 223 kk 

§ 1.  Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami 

lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie 

niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, 

dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub 

osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z 

pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia 

wolności od roku do lat 10. 

– znieważenia funkcjonariusza (art. 226 kk),  
art. 226 kk 



  

§ 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego albo osobę do 

pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem 

obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

– stosowanie groźby bezprawnej lub przemocy ( art. 224 

kk).  
art. 224 kk. 

§ 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na 

czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego 

organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2.Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę 

bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo 

osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub 

zaniechania prawnej czynności służbowej. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest skutek 

określony w art. 156 §1kk lub w art. 157 § 1kk, sprawca podlega 

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Zapamiętaj! 
Osoba, która napada na funkcjonariusza publicznego, 

podlega większym sankcjom karnym (grozi jej do 10 lat 

więzienia).  

 

 

BARDZO WAŻNE ! 
Nauczyciele korzystając z gwarancji ochrony przeznaczonej 

dla funkcjonariuszy publicznych , funkcjonariuszami 

publicznymi nie są i nie dotyczy ich odrębny reżim 

prawny dotyczący przestępstw popełnionych przez 

funkcjonariuszy publicznych takich jak nadużycie funkcji, 

ujawnienie informacji służbowych, czy też informacji 

uzyskanych w wyniku czynności służbowych. 



  

Nie stosuje się również do nich rozszerzenia 

odpowiedzialności karnej za nadużycie stanowiska, 

przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązku.  

       Za powyższe zaniedbania nauczyciel może zostać 

ukarany karą porządkową lub karą dyscyplinarną. 
 

DYREKTOR SZKOŁY, jakonauczycielrównież 

korzysta z ochrony przewidzianej w art. 63 ust. 1 ustawy 

Karta Nauczyciela  

 

BARDZO WAŻNE ! 

 art. 115 § 13 pkt 4 kodeksu karnego stanowi, że 

funkcjonariuszem publicznym jest: 

organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba, że 

pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w 

zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji 

administracyjnych (np. dyrektor szkoły wydając decyzje 

administracyjne w sprawach z zakresu obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki, w sprawach skreślenia z listy 

uczniów).  
Funkcjonariuszem publicznym według definicji legalnej, zakresowej z art. 115 § 

13 polskiego Kodeksu karnego jest: 

 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

 poseł, senator, radny, 

 poseł do Parlamentu Europejskiego, 

 sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu 

postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad 

finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, 

komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, 

osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na 

podstawie ustawy, 

 osoba będąca pracownikiemadministracji rządowej, innego organu 

państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie 

czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym 

uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych, 
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 osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu 

kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie 

czynności usługowe, 

 osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji 

państwowej, 

 funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa 

publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej, 

 osoba pełniąca czynną służbę wojskową. 

ZWRÓĆ UWAGĘ ! 
Według innych aktów normatywnych oraz orzecznictwa, 

prawa funkcjonariusza publicznego ma: 
 lekarz udzielający świadczeń w ramach pomocy doraźnej, 

 pielęgniarkaipołożna podczas i w związku z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych, 

 osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej 

pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności 

ratunkowe. 

PRZECZYTAJ UWAŻNIE ! 

 od 1 września 2007 roku nauczyciel, podczas lub w związku                       

z pełnieniem obowiązków służbowych, 

asesor komorniczy gdy pełni zlecone mu obowiązki zastępcy 

komornika, bądź prowadzi zlecone mu czynności egzekucyjne w 

trybie art. 33 ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach 

sądowych i egzekucji(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 167, 

poz. 1191), jednakże zdania Sądu Najwyższego nie podziela 

doktryna, 

 rachmistrz spisowy w czasie wykonywania obowiązków 

związanych z narodowym spisem powszechnym. 

Z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym 

korzystają również sołtysi oraz przewodniczący zarządów osiedli i 

dzielnic na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym. 
 

PRAWO DZIAŁA W DRUGĄ STRONĘ ! 

             Należy jednak pamiętać, że funkcjonariusz publiczny 

ponosi większą odpowiedzialność za przekroczenie swoich 
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uprawnień, niedopełnienie swoich obowiązków czy ujawnienie 

informacji uzyskanych  w związku z wykonywaniem czynności 

służbowych (np. ujawnienie spraw poruszanych w trakcie rady 

pedagogicznej z wyłączeniem treści uchwał).    

BARDZO WAŻNE !                             
Ponadto funkcjonariusz publicznymusi być 

nieskazitelny(tzn. nie może np. pić w miejscu 

publicznym, zachowywać się nieetycznie).  
art. 228  kk 

§ 1.  Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, 

przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej 

obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy 

do lat 8.  

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 

2.  

 

§ 3.  Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, 

przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej 

obietnicę za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów 

prawa, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 

10. [Korzyść osobista(art. 115 § 4 k.k.) — to świadczenie o charakterze 

niemajątkowym, polepszające sytuację osoby, która je uzyskuje (np. obietnica 

awansu, załatwienia pracy, odznaczenie orderem, wyuczenie zawodu, 

ograniczenie obowiązków zawodowych, albo przyjęcie na praktykę, wysłanie na 

zagraniczne stypendium, wykreowanie korzystnego wizerunku w mediach, 

przyspieszenie wykonania operacji.] 

 

§ 4.  Karze określonej w § 3 podlega także ten, kto, w związku                          

z  pełnieniem funkcji publicznej, uzależnia wykonanie 

czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej 
lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyści żąda. 

 



  

§ 5.  Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, 

przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości lub jej 

obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 

12.  

PAMIĘTAJ ! 
W ramach przestępstwa łapownictwa biernegookreślonego            

w art.228 k.k. mieszczą się następujące czyny: 

1. Przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej (§1); 

2. Przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicę 

za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa (§3); 

3. Uzależnienie wykonania czynności służbowej od otrzymania 

korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej 

korzyści żądanie (§4). 

• Nadużycie władzy przez kierownika administracji rządowej 

lub samorządowej 

4. Przez „korzyść majątkową” należy rozumieć każde dobro, jakie 

jest  w stanie zaspokoić określoną potrzebę, a jego wartość da się 

wyrazić  w pieniądzu. 

5. Może ją stanowić nie tylko przyrost majątku osoby 

otrzymującej tę korzyść, ale również wszystkie korzystne dla niej 

umowy, np. pożyczki, kredyty, czy też umowy zlecające 

wykonanie określonych czynności (prac). 
 

6. Pod pojęciem „korzyści osobiste” ujmowane jest natomiast 

wszystko to, co traktowane jest jako korzystne i zaspokajające 

pewną potrzebę przyjmującego ją, ale nie dające się wprost 

przeliczyć na pieniądze, np. protekcja, tytuł honorowy lub 

odznaczenie, wyuczenie pewnej umiejętności. 

 

7. Przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy 

musi pozostawać w związku z pełnieniem przez sprawcę funkcji 

publicznej. Może to nastąpić w związku z załatwieniem 

konkretnej sprawy (przed, w czasie lub po jej załatwieniu).  

 

8. Nie wypełnia natomiast znamion tego przestępstwa zachowanie 

sprawcy pełniącego funkcję publiczną, który przyjmuje korzyść 



  

za załatwienie komuś prywatnie sprawy w danej instytucji, nie 

związanej z wykonywaną przez niego funkcją publiczną. 

art. 231.kk  

NADUŻYCIE WŁADZY LUB PRZEKROCZENIE 

UPRAWNIEŃ 
§ 1.  Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje 

uprawnienia lub nie  dopełniając obowiązków, działa na szkodę 

interesu publicznego lub  prywatnego, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3. 

 

 

 

DOTYCZY : 

1. niedopełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy, 

rozporządzeń wykonawczych, regulaminów, statutów, a także z istoty 

zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, 

2. przekroczenia uprawnień; podjecie czynności , do której  podjęcia 

nie było podstawy faktycznej lub prawnej.  

Aby przypisać sprawcy odpowiedzialność za to przestępstwo, 

trzeba ustalić podstawę oraz zakres jego uprawnień i 

obowiązków. 

 

prawo nauczyciela do awansu zawodowego oraz 

uzależnienia formy zatrudnienia od posiadanego stopnia 

awansu zawodowego 

 
USTAWA 

z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) 

 

 
Art. 10. 1. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, 

a w przypadku powołania zespołu szkół, jako odrębnej jednostki 



  

organizacyjnej – w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub 

mianowania, z zastrzeżeniem ust. 8. 

 

2.Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, 

i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na 

podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w 

celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień 

nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadkach, o 

których mowa w art. 9c ust. 11 i art. 9g ust. 8, w razie ustalenia 

dodatkowego stażu, z nauczycielem stażystą nawiązuje się stosunek 

pracy na czas określony na kolejny jeden rok szkolny. 

 

 

3.W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły 
z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym 

poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania 

pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile 

osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego 

w trakcie odbywania stażu. W przypadku, gdy nauczyciel w ciągu 

pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania 

pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem 

może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. 

Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela 

kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania 

pedagogicznego. 

 

4.Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na 

podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony, z 

zastrzeżeniem ust. 7. 

4a. (uchylony). 

 

Art. 10. 5. Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z 

nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie 

mianowania, jeżeli: 

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 



  

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

 

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw 

publicznych; 

 

3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub 

dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; 

3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karnew sprawie 

o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznegolubpostępowanie dyscyplinarne; 

 

4) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie; 

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 

[Kary za przestępstwa skarbowe naliczane są w stawkach dziennych. Stawka 

dzienna musi być wyższa niż jedna trzydziesta płacy minimalnej i niższa niż 

400- krotność najniższej stawki dziennej. Najniższa stawka dziennaw 

2017roku wyniesie66,67 zł,                                                 najwyższa zaś26 668 

zł.  

Najniższa kara za przestępstwo skarbowe to10 stawek dziennych, czyliw 

2017 rokujest to666,70 zł. 

Warto pamiętać, że w przypadku kar za przestępstwa skarbowe, jako 

karyużyte mogą być takżekaryograniczenialubpozbawienia wolności.] 

 

4a) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której 

mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w okresie 3 lat przed nawiązaniem 

stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 

76 ust. 1 pkt 4; 

 

5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego 

stanowiska; 

 

6) istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym 

wymiarze zajęć na czas nieokreślony. 

 



  

5a. Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas 

nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie 

mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu, w którym: 

1) nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile 

spełnione są warunki określone w ust. 5; 

2) w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w 

czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione warunki, o których 

mowa w ust. 5. 

 

5b. Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym 

mowa w ust. 5a, potwierdza na piśmie dyrektor szkoły. 

 

6. W przypadku braku warunków do zatrudnienia nauczyciela, o 

których mowa w ust. 5 pkt 6, stosunek pracy z nauczycielem 

mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się na podstawie 

umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, z 

zastrzeżeniem ust. 7. 

 

7. W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji 

nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie 

roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z 

nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w 

ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na 

czas określony. 

 

8. Nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który nie 

spełnia warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 2-5, z zastrzeżeniem 

ust. 9. 

 

8a. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 

5 pkt 4, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest 

obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego 

Rejestru Karnego. 

 

8b. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w 

ust. 5 pkt 4a, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest 

obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z 



  

rejestru, o którym mowa w art. 85w ust. 1.[Rejestr wchodziw życie z 

dniem 1 stycznia 2017 r. W okresie przejściowym  od 1 września 2016 r. do 

31 grudnia 2016 r. w celu potwierdzenia niekaralności dwoma najwyższymi 

karami dyscyplinarnymi nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy 

składa dyrektorowi szkoły oświadczenie, w postaci papierowej albo w 

postaci elektronicznej, o nieukaraniu tymi karami.] 

 
WZÓR oświadczenia  poniżej 

 
                                                                           …………………………………………… 

        miejscowość, data 

…………………………………… 

imię i nazwisko nauczyciela 

…………………………………… 

adres zamieszkania 

…………………………………… 

…………………………………… 

nr dowodu osobistego 

…………………………………… 

wydany przez 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 Zgodnie z treścią art. 10 ust. 8b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r.Karta Nauczyciela(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), świadoma – 

świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu 

karnego, przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie 

fałszywych zeznań 

oświadczam, 
że: 

nietoczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego a także postępowanie 

dyscyplinarne; 

nie byłam – nie byłem  prawomocnie ukarana - ukarany karą 

dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w okresie 3 lat przed 

nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w 

art. 76 ust. 1 pkt 4. 

 
………………………………………………………….. 

czytelny podpis nauczyciela 



  

<<<<<@@@>>>>> 
WZÓR: 

 
……………………………………………………….   
 ………………………………………………………………………………. 

    (pieczęć pracodawcy)                                           miejscowość,            data 
 

Pan/Pani....................................................................... 

…………………………………………………..………..……

…………… 
………………………………………………………………..…

…………… 

 

NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY NA PODSTAWIE MIANOWANIA 

AKT MIANOWANIA 
 

Na podstawie art. 10 ust 5 w zw. z art. 11 i art. 14 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z  2016 r. poz. 

1379)zgodnie z posiadanym przez Pana/Panią stopniem awansu 

zawodowego nauczyciela…………………………………………………nadanym 

aktem z dnia…………………..……………wydanego 

przez…………………………………………………………………………..…………..naw

iązuję z Panem/Panią z dniem …………………………. stosunek pracy na 

podstawie mianowania na stanowisko ………………………………………….……. w 

Szkole …………………………………. im. …………………………………….….……. w 
……………………………….…………………………. . 

 

W celu podjęcia obowiązków powinien (na) Pan/Pani zgłosić się do 

dyrektora Szkoły w terminie do dnia …….…………………………………………..………… 

 

Mianowanie wygasa zgodnie z art.16 ustawy Karta Nauczyciela, 

jeżeli w dniu ………………….……… nie przystąpi Pan/Pani do pracy i w ciągu 7 

dni od tej daty nie usprawiedliwi swojego nieprzystąpienia do pracy. 

 
 

 

Dyrektor 

 
……………………………………………. 

(podpis i pieczątka) 
 

Data podjęcia obowiązków nauczyciela mianowanego 

 

…………………………………….……………………………..    

WZÓR: 



  

       
 ………………………………………………………… 

        miejscowość i data 
 

………………………………………………………………… 

nazwa i adres szkoły 
 

 

      Pani – Pan 
                                                                                 …………………………………………………………….. 

       imię i nazwisko nauczyciela 

      nauczyciel 
 

                                                                                 ………………………………………………………... 

nazwa stanowiska pracy 
 

        

                                                                                 ………………………………………………………… 

        nazwa szkoły 
 

 

 

PRZEKSZTAŁCENIE STOSUNKU PRACY                                                                

NA PODSTAWIE MIANOWANIA 
 

 Na podstawie art. 10 ust. 5a, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy  z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z  2016 r. poz. 

1379), stosunek pracy nawiązany z Panią – Panem  w dniu ………………….. 

na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, ulega przekształceniu z 

dniem ……………………………………………. w stosunek pracy zawarty na 

podstawie mianowania. 

         Warunki pracy i płacy pozostają bez z mian. 
 

 

 
…………………………………….……….  …………………………………………………………. 

data i podpis nauczyciela   pieczęć i podpis dyrektora 
 

 

 

Do wiadomości: 

4. adresat; 

5. organ prowadzący szkołę; 

6. teczka akt osobowych pracownika 

 

 

 



  

prawo nauczyciela dododatku za wysługę lat 

WYSŁUGA LAT NAUCZYCIELA  

[ obowiązuje od 1981 r.] 

Dodatek za wysługę lat (niekiedy określany też jako dodatek stażowy) jest 

jednym z podstawowych składników wynagrodzenia nauczycielskiego, ma 

on charakter obligatoryjny.  

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze 

zm.) dodatek ten przyznawany jest od 4. roku pracy, w wysokości 1% 

wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy.  

 

W praktyce oznacza to, że najniższa stawka dodatku stażowego to 3%.  

 

Maksymalna wysokość dodatku stażowego to 20% wynagrodzenia 

zasadniczego.  

 

Dodatek stażowy, tak jak wynagrodzenie zasadnicze, podlega wypłacie 

miesięcznie z góry (uchwała Sądu Najwyższego z 26 czerwca 1985 r., III 

PZP 23/85, OSNC 1986/1-2/8). 
 

 

PRAWO DO DODATKU NAUCZYCIELA 

ZATRUDNIONEGO W KILKU SZKOŁACH 
 

1. Nauczyciel musi określić, która szkoła dla niego jest szkołą macierzystą 

(szkołą nr 1). 

 

2. Informację o wymiarze zatrudnienia w szkole macierzystejprzekazuje 

pracodawcy (dyrektorowi) szkoły nr 2. 

 

3. Gdy podejmuje pracę w szkole nr 3, informację o wymiarze zatrudnienia 

w szkole nr 1 i nr 2 przekazuje dyrektorowi szkoły nr 3 

 

UWAGA !Dyrektorzy zatrudniając nauczyciela w niepełnym wymiarze, o 

którym wiemy, że pracuje także w innej szkole, muszą podjąć zgodną z 

prawem decyzję, czy w szkole nr 2 i nr 3 należy wypłacać nauczycielowi 

dodatek stażowy od początku jego kariery zawodowej, czy liczyć staż od 

zera. 

 



  

PRZYKŁAD:  nauczyciel 18 lat stażu, mgr dyplomowany- w 

szkole macierzystej dostaje 18% dodatku stażowego od podstawy 

uposażenia zasadniczego pobieranego w tej szkole, np.: 

 

- w szkole macierzystej pracuje w wymiarze 9/18 etatu; 

3109 zł   uposażenie zasadnicze; pełny etat   

1554,50 zł  uposażenie zasadnicze; 9/18 etatu 

    18% z 1554,50 zł = 279,81 złdodatek za wysługę lat  

       w szkole macierzystej     

- w szkole nr 2 nauczyciel został zatrudniony w wymiarze   6/18 etatu. 

Dyrektor szkoły nr 2 po otrzymaniu oświadczenia o wymiarze zatrudnienia 

w szkole macierzystej, nalicza nauczycielowi dodatek stażowy od ustalonej 

kwoty uposażenia zasadniczego; 

3109 zł   uposażenie zasadnicze; pełny etat   

1036,33 zł  uposażenie zasadnicze; 6/18 etatu 

    18% z 1036,33 zł = 186,54 złdodatek za wysługę lat  

       w szkole nr 2    

- w szkole nr 3 nauczyciel został zatrudniony w wymiarze 4/18 etatu. 

Dyrektor szkoły nr 3 po otrzymaniu oświadczenia          o wymiarze 

zatrudnienia w szkole macierzystej, dodał poszczególne ułamki wymiaru 

zatrudnienia: 

9/18  +  6/18  +  4/18  =  19/18 

Ponieważ zatrudnienie w szkole nr 3 spowodowało przekroczenie pełnego 

pensum wymiaru zatrudnienia, dyrektor szkoły nr 3 nie nalicza 

nauczycielowi 18% dodatku za wysługę lat.  

W tej szkole nauczyciel staż wysługę lat buduje od zera. 
 

 

 

 

 

<<<<<@@@>>>>> 

Pytanie:Nauczycielka została zatrudniona w naszej szkole na 

8/18 etatu. Jednocześnie jest zatrudniona w innej szkole, która jest 

jej głównym miejscem pracy, na 13/18 etatu.  

 

Staż pracy nauczycielki na dzień 1 września 2012 r.wynosi22 lata.  

 

Czy nauczycielce przysługuje dodatek za wysługę lat w naszej 

szkole? 

 

 



  

Odpowiedź:W szkole, która jest dla nauczycielki 

dodatkowym miejscem pracy, musi ponownie wypracować prawo 

do dodatku za wysługę lat.  
 

Dopiero po przepracowaniu przez nauczycielkę 3 lat należy 

rozpocząć wypłacanie jej dodatku za wysługę lat w wysokości 3% 

przysługującego jej wynagrodzenia zasadniczego.  

 

Nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat po 3 latach  

 

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% 

wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w 

okresach miesięcznych, poczynając od 4. roku pracy.  

 

Dodatek za wysługę lat nie może jednak przekroczyć 20% 

wynagrodzenia zasadniczego.  

 

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat 

zalicza się:  

1) okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach 

pracy,  

2) inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów 

podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą 

uprawnienia pracownicze.  

 

Dodatek stażowy w każdym miejscu pracy liczony oddzielnie.  

 

Nauczycielowi, który jest zatrudniony w kilku szkołach,                

w każdej z tych szkół oddzielnie wylicza się okresy uprawniające 

do dodatku za wysługę lat. 

Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w 2 szkołach, łącznie                w 

wymiarze przekraczającym tygodniowy obowiązujący wymiar 

zajęć,to tylko w jednym, podstawowym miejscu pracy, można 

zaliczyć mu wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia.  

 



  

           W szkole, którą nauczyciel wskaże jako podstawowe 

miejsce pracy, należy wypłacić mu dodatek za wysługę lat z 

uwzględnieniem wszystkich wcześniejszych okresów zatrudnienia.  

 

            Natomiast w szkole, która jest dla nauczyciela jedynie 

dodatkowym miejscem pracy, musi on ponownie wypracować 

sobie prawo do tego dodatku.  

 

Dopiero po przepracowaniu przez nauczyciela w dodatkowym 

miejscu pracy 3 lat należy rozpocząć wypłacanie mu dodatku za 

wysługę lat w wysokości 3% przysługującego mu wynagrodzenia 

zasadniczego.  

 

PRZYKŁAD  
Nauczyciel został zatrudniony jednocześnie w 2 szkołach: w szkole 

podstawowej w wymiarze 12/18 i w gimnazjum w wymiarze 9/18, 

tj. w wymiarze łącznie przekraczającym obowiązujący 

nauczyciela wymiar zajęć (21/18). 

 

Nauczyciel ten otrzymuje dodatek za wysługę lat tylko w szkole 

będącej podstawowym miejscem zatrudnienia.  

 

Nauczyciel wskazał, że jest to szkoła podstawowa.  

 

Poprzednie okresy zatrudnienia wynoszą 22 lata.  

 

W szkole podstawowej nauczycielowi przysługuje więc dodatek za 

wysługę lat w wysokości 20% otrzymywanego w tej szkole 

wynagrodzenia zasadniczego. 

 

W gimnazjum, będącym dodatkowym miejscem pracy, nauczyciel 

otrzyma dodatek za wysługę lat w wysokości 3% otrzymywanego 

wynagrodzenia zasadniczego po przepracowaniu tam 3 lat.  

 

Do stażu pracy nie wlicza się okresów równoległego zatrudnienia 

 



  

ISTNIEJE WYJĄTEK 
 

Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony jednocześnie w kilku szkołach, 

łącznie w wymiarze nieprzekraczającym tygodniowego 

obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, okresy uprawniające 

do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego 

stosunku pracy (od początku kariery zawodowej nauczyciela).  

 

 

W takim przypadku nie trzeba ustalać, która szkoła jest dla 

nauczyciela podstawowym miejscem pracy.  

 

 

Podstawa prawna:  
art. 33 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. 

U. z  2016 r. poz. 1379),  
 

§ 7 ust. 1, ust. 2, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 

31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od 

pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181). 

 

 

 

 

 

WZÓR 

 

 
……………………………….......                                                                                                                         

(data złożenia oświadczenia) 
............................................................................................ .... 

                           (nazwisko i imię) 
 

 

...….........................................................................................  

                               (stanowisko) 
 

 

................................................................................................ 

                        (adres  zamieszkania) 
 

 



  

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Oświadczam, że w roku szkolnym ………………………….. posiadam nawiązany 

stosunek pracy w następujących szkołach – placówkach: 

1. …………………………………………………………..……………. wymiar: …………… 

2. ………………………………………………………………..………. wymiar: …………… 

Podstawowym miejscem pracy jest dla mnie …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..………………. . 

Powyższe oświadczenie wyrażam w celu poprawnego naliczenia przez moich 

pracodawców dodatku za wysługę lat. 
 

Podstawa prawna:     

∙ art. 33 ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), 

∙ § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 

2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  (Dz.U. z 

2005 r. nr 22, poz. 181  ze zm. 

 

 
 ................................................................................ 
 (podpis składającego oświadczenie)

 

 

 

 

 

 

prawo nauczyciela donagród jubileuszowych 

- ustawa Karta Nauczyciela 
Art. 47. 1. Za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę 

jubileuszową w wysokości: 

1) za 20 lat pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego; 

2) za 25 lat pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego; 

3) za 30 lat pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego; 

4) za 35 lat pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego; 

5) za 40 lat pracy - 250 % wynagrodzenia miesięcznego. 

 
Dz.U.01.128.1418 



  

 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 
z dnia 30 października 2001 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych 

okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej 

oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania. 
(Dz. U. z dnia 9 listopada 2001 r.) 

 

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 

106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, 

poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 111, 

poz. 1194 i Nr 128, poz. 1404) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. 1. Do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody 

jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy 

zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów 

podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą 

uprawnienia pracownicze. 

2. W przypadku równoczesnego pozostawania więcej niż  

w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do 

nagrody zalicza się jeden z tych okresów. 

 

§ 2. 1.Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej  

w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. 

 

2. Nauczyciel jest obowiązany udokumentować swoje prawo do 

nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej 

dokumentacji. 

 

§ 3. 1. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi 

wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu 

nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela 

korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej 

wypłaty. 

 



  

2. W przypadku gdy nauczyciel nabył prawo do nagrody 

jubileuszowej będąc zatrudniony w innym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin niż w dniu jej wypłaty, podstawę 

obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące 

nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody. 

 

3. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy 

ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. 

 

BARDZO WAŻNE ! 
 

§ 4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z 

przejściem na emeryturę lub rentęz tytułu niezdolności do pracy, 

nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody 

jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia 

rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu 

rozwiązania stosunku pracy. 

 

§ 5. 1. Jeżeli na mocy odrębnych przepisów do okresów 

uprawniających do świadczeń pracowniczych zaliczone zostaną 

okresy dotychczas niepodlegające zaliczeniu i w dniu wejścia w 

życie tych przepisów nauczyciel uzyska prawo do dwóch lub 

więcej nagród, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą. 

 

2. Nauczycielowi posiadającemu w dniu wejścia w życie 

przepisów, o których mowa w ust. 1, okres pracy dłuższy niż 

wymagany do nagrody danego stopnia, któremu w ciągu 12 

miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nagrody 

wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, 

a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między 

kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej. 

 

3. Przepisy ust. 1 i 2 mają odpowiednio zastosowanie w 

przypadku, gdy w dniu, w którym nauczyciel udokumentował 

swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego 

stopnia, oraz w przypadku, gdy nauczyciel prawo to nabędzie w 

ciągu 12 miesięcy od tego dnia. 



  

 

§ 6. Nauczycielom, którzy przed dniem wejścia w życie 

rozporządzenia nabyli prawo do nagrody jubileuszowej, do 

okresu pracy uprawniającego do kolejnych nagród zalicza się 

okresy zaliczane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w 

§ 7. 

 

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania 

okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do 

nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i 

wypłacania (Dz. U. Nr 14, poz. 77). 

 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 
 

UWAGA ! 
Do wspomnianych innych okresów niż okresy pracy zalicza się                      

w szczególności: 

 urlop macierzyński,  

 urlop macierzyński,  

 urlop rodzicielski 

 urlop wychowawczy,  

 czynną służbę wojskowąpod warunkiem wskazanym w art. 120 

ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (powrót w ciągu 30 dni od 

dnia zwolnienia ze służby do pracy u pracodawcy 

zatrudniającego pracownika w momencie powołania do służby), 

  

 pobieranie zasiłku dla bezrobotnych(art. 79 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).  

 

UWAGA !Prawa do nagrody nie odbiera dowolny wymiar 

zatrudnienia (nawet 1/18 etatu). 

Nie zalicza się natomiast okresów urlopów bezpłatnych. 

 



  

    BARDZO WAŻNE !   
               Do stażu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody 

jubileuszowej można zaliczać, np. okresy prowadzenia 

indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim 

gospodarstwie czy okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 

 

prawo nauczyciela dododatkowego wynagrodzenia 

rocznego [ „trzynastka”] 
 

ustawa Karta Nauczyciela 
Art.48. Nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne 

na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 

1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników 

jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.poz. 

1144). 

 

 

 

 

 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1144 

USTAWA 

z dnia 12 grudnia 1997 r. 

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników 

jednostek sfery budżetowej 

(tekst jednolity) 
 

Art.1.1.Ustawa określa zasady nabywania prawa oraz ustalania 

wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej, zwanego dalej 

"wynagrodzeniem rocznym".  

2.Przez użyte w ust. 1 określenie "pracownicy jednostek sfery 

budżetowej" rozumie się pracowników:  

1)państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na 

wynagrodzenia są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy;  



  

2)zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, 

ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 

ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 885 i 938);  

3)samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych 

zakładów budżetowych prowadzących gospodarkę finansową na 

zasadach określonych w ustawie wymienionej w pkt 2;  

4)biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz 

klubów, kół albo zespołów parlamentarnych.  

 

3.Przepisów ustawy nie stosuje się do:  

1)osób, o których mowa w:  

a)art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 

79, poz. 430 i Nr 112, poz. 654),  

b)(utraciła moc);  

2)żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Biura Ochrony Rządu.  

 

Art.2.1.Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w 

pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego 

roku kalendarzowego.  

 

2.Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego 

roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w 

wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod 

warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.  

 

3.Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie 

prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w 

przypadkach:  

 

1)nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z 

nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją 

pracy szkoły (szkoły wyższej);  



  

 

2)zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę 

została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące;  

 

3)powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo 

skierowania do odbycia służby zastępczej;  

 

4)rozwiązania stosunku pracy w związku z:  

a)przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu 

niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,  

b)przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,  

c)likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z 

przyczyn dotyczących pracodawcy,  

d)likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej 

reorganizacją;  

 

5)podjęcia zatrudnienia:  

a)w wyniku przeniesienia służbowego,  

b)na podstawie powołania lub wyboru,  

c)w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze 

zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,  

d)w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego 

pracodawcy lub jej reorganizacją,  

e)po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby 

zastępczej;  

 

6)korzystania:  

a)z urlopu wychowawczego,  

b)z urlopu macierzyńskiego,  

c)z dodatkowego urlopu macierzyńskiego,  

d)z urlopu ojcowskiego,  

e)z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,  

f)z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,  

g)korzystania z urlopu rodzicielskiego;  

h)z urlopu dla poratowania zdrowia,  

i)przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do 

celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego;  

 



  

7)wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.  

 

BARDZO WAŻNE ! 
 

Art.3.Pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego w 

przypadkach: 

1)nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż 

dwa dni; 

2)stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie 

nietrzeźwości;  

3)wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z 

pracy lub ze służby;  

4)rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy 

pracownika.  

 

Art.4.1.Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości8,5%sumy 

wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu 

roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, 

uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy 

przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop 

wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz 

wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące 

pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.  

 

2.W przypadkach, o których mowa w art. 2 ust. 3, wysokość 

wynagrodzenia rocznego ustala się proporcjonalnie do okresu 

przepracowanego u danego pracodawcy.  

 

Art.5.1.Wynagrodzenie roczne jest wypłacane z wyodrębnionych na 

ten cel środków na wynagrodzenia.  

 

2.Wynagrodzenie roczne wypłaca się, z zastrzeżeniem ust. 3, nie 

później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego 

następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie.  

3.Pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z 

likwidacją pracodawcy, wynagrodzenie roczne wypłaca się w dniu 

rozwiązania stosunku pracy.  



  

 

Art.6.Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o "nagrodzie z 

zakładowego funduszu nagród" dla pracowników wymienionych w 

art. 1 ust. 2, oznacza to "dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej".  

 

Art.7.Roczną nagrodę z zakładowego funduszu nagród za 1997 r. 

wypłaca się zgodnie z przepisami ustawy wymienionej w art. 9.  

 

Art.8.W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła 

i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638 oraz z 1997 r. Nr 

28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770) 

wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte)  

 

Art.9.Traci moc ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. o rocznych nagrodach 

z zakładowego funduszu nagród w państwowych jednostkach 

organizacyjnych nie będących przedsiębiorstwami państwowymi (Dz. 

U. Nr 32, poz. 141, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1991 r. Nr 104, poz. 

450).  

 

Art.10.Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. 
 

 

<<<<<@@@>>>>> 
 

 

              Jeśli chodzi o nauczycieli, to w szczególności podkreślić 

trzeba, że mimo nieprzepracowania 6 miesięcy w roku 

kalendarzowym, nabywają prawo do nagrody rocznej,                           

w przypadkach, gdy: 

- rozpoczynają pracę w ciągu roku kalendarzowego, zgodnie                    

z organizacją pracy w szkole, 

- korzystają z urlopu dla poratowania zdrowia lub urlopu 

wychowawczego, 

 -rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z przejściem 

na emeryturę albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub 

świadczenie rehabilitacyjne, przeniesieniem służbowym, 

powołaniem lub wyborem, likwidacją pracodawcy albo 

zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn niedotyczących 

pracowników, likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy 



  

lub jej reorganizacją; 

 

PAMIĘTAJ ! 
Wystąpienie jednej z powyższych okoliczności nie pozbawia nauczyciela 

prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nawet jeśli z 

powyższych przyczyn nauczyciel nie przepracował    6 miesięcy w ciągu 

roku kalendarzowego. 

 

BARDZO WAŻNA INFORMACJA ! 
               Od tego, czy pracownik przepracował u pracodawcy cały 

rok kalendarzowy, czy też część roku kalendarzowego(jednak co 

najmniej 6 miesięcy), uzależniona jest wysokość przysługującego 

pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia rocznego: 

 

• jeżeli pracownik przepracował cały rok kalendarzowy u danego 

pracodawcy – pracownikowi przysługuje wynagrodzenie roczne w 

pełnej wysokości; 
 

• jeżeli pracownik nie przepracował u pracodawcy pełnego roku 

kalendarzowego, lecz jednak przepracował u tego pracodawcy co 

najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym – 

pracownikowi przysługuje wynagrodzenie roczne w wysokości 

proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku 

kalendarzowym. 

Nauczyciel na zastępstwo bez trzynastki 
 

Zdaniem resortu edukacji dodatkowe wynagrodzenie roczne 

przysługuje tylko tym, którzy rozpoczęli pracę 1 września. 

 

Nie dostanie go więc osoba zatrudniona w połowie roku szkolnego. 

 

Podsumowując,gdyby ustawodawca zamierzał przyznać prawo do 

wynagrodzenia rocznego każdemu nauczycielowi niezależnie od 

tego, z jaką datą został zatrudniony, to nie wpisywałby w art. 2 

ust. 3 pkt. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 

warunku nawiązania stosunku pracy zgodnie z organizacją pracy 

szkoły. 



  

 

 

 

 

noweuprawnienianauczycielazwiązanez 

organizacją ruchu krajoznawczo - turystycznego 
 

Obecny stan prawny nadaje każdemu nauczycielowi, bez 

konieczności dodatkowego dokształcania następujące uprawnienia: 
 
 

1. uprawnienia kierownika wycieczek, w tym wycieczek zagranicznych 
 

 

Poniżej podstawa prawna: 

 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 
z dnia 8 listopada 2001 r. 

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. 

(Dz. U. nr 135, poz. 1516, ze zm. w: 2014 r. poz. 1150) 

§ 11. 1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród 

pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do 

realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. 

 

 

WYJAŚNIAM:  „Kwalifikacje odpowiednie do realizacji określonych 

form ...” rozumiemy kwalifikacje przedmiotowe nauczyciela, np.: 

nauczyciel geografii kieruje wycieczką geograficzną, obozem 

wędrownym kieruje nauczyciel wychowania fizycznego, wycieczką 

zagraniczną kieruje nauczyciel języka obcego itp. 
 

 

2. uprawnienia opiekuna podczas wycieczek, w tym wycieczek 

zagranicznych 
 

 
 

Poniżej podstawa prawna: 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 
z dnia 8 listopada 2001 r. 



  

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. 
(Dz. U. nr 135, poz. 1516, ze zm. w: 2014 r. poz. 1150) 

§ 13. 1. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczycielalbo, po 

uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba. 

 

WYJAŚNIAM:  Pod pojęciem „inna pełnoletnia osoba” może być 

opiekunem także rodzic. 

 

3. Czy kierownik wycieczki może być opiekunem? 
 

Poniżej podstawa prawna: 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 
z dnia 8 listopada 2001 r. 

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. 

(Dz. U. nr 135, poz. 1516, ze zm. w: 2014 r. poz. 1150) 
 

§ 13a. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika       

i opiekuna wycieczki lub imprezy. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Obowiązek ubezpieczenia ucznia uczestniczącego w formach 

turystyki szkolnej 

 

 
Poniżej podstawa prawna: 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 
z dnia 8 listopada 2001 r. 

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. 
(Dz. U. nr 135, poz. 1516, ze zm. w: 2014 r. poz. 1150) 

 

§ 15. Uczestnikiem wycieczki lub imprezy zagranicznej może być osoba 

ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 

 



  

5. uprawnienia wychowawcy kolonii, obozów stałych oraz form 

wypoczynku w miejscu zamieszkania dziecka 

 

 
 
 
 

Poniżej podstawa prawna: 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
z dnia 21 stycznia 1997 r. 

w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i 

nadzorowania. 

(Dz. U. nr 12, poz. 67 ze zmianami w: 1997 r. nr 18, poz. 102; 2009 r. nr218, 

poz. 1696) 

§ 12. 1. Wychowawcami w różnych formach wypoczynku mogą być: 

1) nauczyciele; 

2) studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program 

obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego 

przeszkolenia; 

3) słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 

językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia; 

4) osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców 

kolonijnych, obejmującego program określony w załączniku nr 5 do 

rozporządzenia; 

5) instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika; 

 

 

 

 

DODATKOWE WYMAGANIA WOBEC 

WYCHOWAWCÓW I KIEROWNIKÓW FORM 

WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

Art. 92a. 1. W czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą 

być organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku. 

1a. W czasie wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego w 

formach, o których mowa w ust. 1, wychowawcą lub 

kierownikiem tej formy wypoczynku nie może być osoba karana 

za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę 

małoletniego,przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i 



  

obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko 

rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 

poz. 553, z późn. zm.), przestępstwo określone w rozdziale 

7ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 124) albo osoba, wobec której orzeczono 

zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, 

leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub 

obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych 

środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z 

określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca 

pobytu bez zgody sądu. 

1b. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w ust. 1a, 

kandydat na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku 

dzieci i młodzieży jest obowiązany przedstawić organizatorowi 

wypoczynku dzieci i młodzieży informację z Krajowego Rejestru 

Karnego. 

 

TO DOTYCZY NAUCZYCIELI ! 
Kandydat na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku, 

który jednocześnie jest zatrudniony na podstawie przepisów, 

które zawierają warunek niekaralności za przestępstwo 

popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o 

niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
        ………………………………………. 

        miejscowość, data 

………………………………………………. 

imię – imiona nauczyciela 

………………………………………………. 

adres zamieszkania 

………………………………………………. 

 

 

OŚWIADCZENIE 
Na podstawie art. 92a ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jedn.: Dz. U z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) oświadczam, że nie 

byłam karana – nie byłem karany  za umyślne przestępstwo przeciwko 

życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności 

seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko 

rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy 

z dnia  6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 

zm.), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) a także nie 

orzeczono wobec mnie zakazu prowadzenia działalności związanej z 

wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi 

oraz obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych 

środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi 

osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody 

sądu. 

 
………………………………………… 

podpis nauczyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. uprawnienia pilota wycieczek, w tym wycieczek zagranicznych, 

przewodnika miejskiego, przewodnika terenowego 
 
 
 

Poniżej podstawa prawna: 
 

USTAWA 

z dnia 13 czerwca 2013 r. 

o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 
(Dz. U. z dnia 23 lipca 2013 r., poz. 829) 

 
Art. 22. Przewodnikiem miejskim lub terenowym lub pilotem wycieczek 

może być osoba, która: 

1)ukończyła 18 lat; 

2)nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione               

w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub 

pilota wycieczek; 

3)posiada wykształcenie co najmniej średnie. 

  

WYJAŚNIAM:   
W treści art. 22 wszyscy nauczyciele uzyskali uprawnienia pilota, 

przewodnika miejskiego i przewodnika terenowego. Możemy więc bez obaw 

prowadzić wycieczki na terenie miast, w których dotychczas prawo 

pozwalało to czynić tylko przewodnikom kwalifikowanym (m. in.: Kraków, 

Warszawa, Wrocław, Lublin i in.) 

  Nie posiadamy natomiast bez dodatkowych szkoleń uprawnień 

przewodnika górskiego (beskidzkiego, tatrzańskiego, sudeckiego). Możemy 

natomiast prowadzić wycieczki na terenie Gór Świętokrzyskich. 

 

 

ZADANIA PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO 
USTAWA 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o usługach turystycznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 196 ze zm.) 

 

Art.20.2.Do zadań przewodnika turystycznego należy oprowadzanie turystów 

lub odwiedzających, udzielanie fachowej i aktualnej informacji o kraju, 

odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, sprawowanie opieki 

nad turystami lub odwiedzającymi w zakresie wynikającym z umowy, a 

podczas prowadzenia turystów w górach troska o ich bezpieczeństwo w 

szczególności podczas wyjść wymagających odpowiednich technik  i 

specjalistycznego sprzętu. 



  

 

 

ZADANIA PILOTA 
USTAWA 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o usługach turystycznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 196 ze zm.) 

 

Art.20.3. .Do zadań pilota wycieczek należy czuwanie, w imieniu organizatora 

turystyki, nad sposobem świadczenia usług na rzecz klientów, przyjmowanie 

od nich zgłoszeń dotyczących związanych z tym uchybień, sprawowanie nad 

klientami opieki w zakresie wynikającym z umowy, wskazywanie lokalnych 

atrakcji oraz przekazywanie podstawowych informacji dotyczących 

odwiedzanego kraju i miejsca. 
 

 

 
 

Dz.U.2014.1476 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z dnia 10 października 2014 r. 

w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek                      

w Unii Europejskiej 
(Dz. U. z dnia 29 października 2014 r.) 

 

 

Na podstawie art. 287 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) zarządza się, 

co następuje: 

 

§1.Określa się wzór formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii 

Europejskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

 

§2.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

KOMENTARZ: 

Powodem wydania nowych przepisów jest zmiana delegacji ustawowej, 

wynikająca z uchwalenia nowej ustawy o cudzoziemcach – obecnie stanowi ją 

art. 287 ust. 1 ustawy z dn. 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z 

późn. zm.). 

 



  

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ww. ustawy cudzoziemcy będący uczniami 

pochodzącymi z państw trzecich, uczestniczący w wycieczce szkolnej do 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na zasadach określonych w 

decyzji Rady 94/795/WSiSW z dn. 30.11.1994 r. w sprawie wspólnych działań 

przyjętych przez Radę na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b Traktatu o Unii 

Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw 

trzecich przebywających w Państwach Członkowskich (Dz. Urz. WE L 327 z 

19.12.1994), mogą być objęci listą podróżujących dla wycieczek w Unii 

Europejskiej, którą sporządza dyrektor szkoły.  

 

Jak wyjaśnia MSW, sporządzenie takiej listy „zwalnia uczniów z obowiązku 

posiadania wizy uprawniającej do wjazdu i pobytu na terytorium innego 

państwa członkowskiego UE w związku z wycieczką zagraniczną”.  

 

Listy te są bowiem uznawane za dokumenty podróży.  

Należy pamiętać, że lista musi zawierać aktualną fotografię każdego 

wymienionego w niej ucznia, który nie posiada dokumentu tożsamości 

zawierającego fotografię.  

 

Prawdziwość danych dotyczących cudzoziemców objętych listą oraz ich prawo 

do ponownego wjazdu na terytorium RP potwierdza, na wniosek dyrektora 

szkoły, wojewoda właściwy ze względu na siedzibę szkoły.  

 

Odpowiednie miejsca na wpisanie ww. informacji zostały wskazane we wzorze 

formularza. 

 

Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej musi znaleźć się w 

dokumentacji wycieczki (imprezy) zagranicznej, jeżeli uczestniczą w niej 

uczniowie pochodzący z państw trzecich, niebędących członkami UE.  

 

Pozostali uczniowie będący obywatelami polskimi przekraczają granicę 

państwową na podstawie paszportu lub dowodu osobistego.  

 

Niezależnie od obywatelstwa uczniowie nie mogą przekraczać granicy 

państwowej na podstawie legitymacji szkolnej. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 
LISTA PODRÓŻUJĄCYCH DLA WYCIECZEK W UNII EUROPEJSKIEJ 

LIST OF TRAYELLERS FOR TRIPS WITHIN THE EUROPEAN UNION 

LISTĘ DES VOYAGEURS POUR DES EXCURSION DE LUNION EUROPEENNE 
 

Nazwaszkoły Name of 

school / Nom de  1'ecole 



  

Adresszkoły Address of 

school / Adresse de 1'ecole Cel i długośćpodróży 

Destination and duralion of journey / Destination 

et duree du voyage 
Imic(-ona) i nazwisko(-a) towarzyszącego(-ych) nauczyciela(-i)  

Name(s) of accompanying teacher(s) / Prenom (prenoms) et nom (noms) de 

 

Tenseignant (des enseignants) accompagnant 

Potwierdza się prawdziwość podanych informacji. 

Rodzice (opiekunowie) niepełnoletnich uczniów 

wyrazili zgodę na ich udział w wycieczce, w każdym 

indywidualnym przypadku.  

Hereby, the authenticity of provided information  is  

confirmed.  Parents (guardians) of under-aged pupils 

have expressed consent for their participation in the trip 

in each individual case. 

Je  confirmePautenticite   des   

intorraationscomrnuniąuees.   Les  parents(personnes 

en charges) des elevesmineursontexprime 1'accord 

pour leurparticipation au voyage, 

danschaquecasindividuel. 

 
 

Miejscowość/Place/Lieu       Data / Date / Date 
 

 

 

 

Pieczęć urzędowa                                                 Dyrektor szkoły  

Official stamp / Sceauofficiciel                              School Principal / Directeur dc 1'ćcolc 

Potwierdza się prawdziwość zamieszczonych na liście 

danych osób podróżujących niebędących obywatelami 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Podróżujący są 

uprawnieni do ponownego wjazdu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

Hereby, the authenticity of data regarding listed travellers, 

who are not citizens of a European Union Member State, is 

confirmed. Travellers are eligible for re-entry into the 

territory of the Republic of Poland.  

Je confirmeTautenticitć des donneespersonnelies des 

voyageurs figurant sur la listę qui ne sont pas des citoyens 

d'un Pays Membre de 1*Union Europeenne. Les voyageurs 

ont 1e droit de rentrersurłeterritoire de la Repubiiąue de 

Pologne. 

 
 

Miejscowość/Place/Lieu        Data / Date / Date 
 

 

 

 

     Pieczęć urzędowa                                                                  Wojewoda  

Official stamp / SceauofficielVoivod / Voivodc 

Numer 

Nuraber / 

Numero 

Nazwisko  

Surname / Norn 
Imię 

First name / Prenom 
Miejsceurodzenia 

Place of birth/Lieu de 

naissance 

Data urodzenia 

Date of birth/Date de 

naissance 

Obywatelstwo  

Nationality / Nationalite 

1.      

2.      

3.      
4.      

5.      
6.      
7.      

8.      
9.      
10.      

Miejsce na fotografie dla podróżujących bez dokumentu tożsamości zawierającego 

fotografię 

Place for photogiaphs of persons travelling without an ID with a photograph / Place pour 

des photos des voyageurs avec une piece d
ł
identite san photo 

 

1 2 3 4 5 
» 

6 7 8 9 10 

 

<<<<<@@@>>>>> 

O czym nauczyciel decyduje sam? 

Nauczyciel ma prawo: 



  

decydować w sprawie doboru metod, form 

organizacyjnych, podręczników, środków dydaktycznych 

w nauczaniu swojego przedmiotu. 

decydować o treści programu koła lub zespołu, jeśli 

zostało przydzielone. 

decydować o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej 

postępów swoich uczniów. 

downioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar 

regulaminowych dla swoich – uczniów. 

do dostosowania wymagań edukacyjnych wobec ucznia, 

na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno–

pedagogicznej. 

 

OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 14 

OPIEKA nad dzieckiem do lat 14 
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania 

 
Gdańsk, dnia 03.02.2016 r. 

 

Nowe zasady zwolnień od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem                              

do lat 14 

 

Opinia prawna 
Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy –Kodeks pracy oraz 

niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2015 r. poz. 1268, ze zm.) zostały 

wprowadzone nowe zasady udzielania zwolnień od pracy dla  

sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14, które weszły w życie  

z dniem 2 stycznia 2016 r. 

 

Zmieniony art. 188 Kodeksu pracyotrzymał brzmienie: 

 

„Art. 188. § 1.Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno 

dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku 



  

kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 

dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.  

 

§ 2.O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym 

zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w 

pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w 

danym roku kalendarzowym. 

 

§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w§ 1, udzielane w 

wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym 

wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu 

pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy 

zaokrągla się w górę do pełnej godziny.”; 

 

 

Powyższeprzepisy mogą stwarzać pewne trudności interpretacyjne  

w powszechnym stosowaniu, a większe trudności w odniesieniu  

do nauczycieli. 

Pomiędzy dotychczasowym a nowym art. 188 Kodeksu pracy 

występują trzy zasadnicze różnice: 

 

1) zwolnienia od pracy udziela sięw wymiarze 16 godzin albo 2 dni  

w ciągu roku kalendarzowego; dotychczas przysługiwało zwolnienie 

od pracy na 2 dni w ciągu roku kalendarzowego, 

 

2) o sposobie wykorzystania zwolnienia w danym roku 

kalendarzowym decyduje pracownik w pierwszym wniosku o 

udzielenie zwolnienia,  

 

3) zwolnienie od pracy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym 

wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu 

pracy tego pracownika. 

 

Pewne wątpliwości interpretacyjne dotyczą pytania z par. 1 w art. 188 

Kodeksu pracy, czy przysługujące pracownikowi zwolnienie od pracy 

w wymiarze 16 godzin albo 2 dni można rozłożyć do wykorzystania 

tylko na 2 dni, czy też pracownik może wykorzystać te 16 godzin  

w częściach większych niż 2 dni.  



  

 

Wykładnia logiczna i celowościowa przemawia za drugim 

rozwiązaniem –że 16 godzin można wykorzystać w częściach 

przypadających w więcej niż dwóch dniach w okresie roku 

kalendarzowego. 

 

Gdyby bowiem ustawodawca miał zamiar uprawnić pracownika do 

wykorzystania zwolnienia od pracy tylko w czasie 2 dni, wychodząc  

z założenia, że 1 dzień wynosi 8 godzin, to nie musiałby „rozmieniać” 

tych 2 dni na 16 godzin.  

 

Również z uzasadnienia do projektowanej zmiany art. 188  

Kodeksu pracywynika, że wolą ustawodawcy było uelastycznienie 

możliwości wykorzystania dni wolnych stosownie do potrzeb, 

ponieważ „wielokrotnie zdarzają się sytuacje (wizyty lekarskie, 

szczepienia, zebrania szkolne) powodujące konieczność zwolnienia 

się z pracy na 2-3 godziny, bez potrzeby wykorzystania całodziennego 

zwolnienia na dziecko, proponuje się zracjonalizowanie kształtu tego 

zwolnienia, poprzez wprowadzenie możliwości wykorzystania go w 

wymiarze godzinowym, co znacznie bardziej odpowiada celowi 

korzystania ze zwolnienia na dziecko, jakim jest załatwienie spraw 

związanych z jego wychowywaniem”.  

 

Jeżeli pracownik może wykorzystać zwolnienie od pracy, np. na 2  

lub 3 godziny, przy założeniu, że 1 dzień pracy wynosi  

8 godzin, to pozostałe 14 lub 13 godzinnie będzie już możliwe do 

wykorzystania w ciągu 2 dni razem z wykorzystanymi już godzinami i 

będą musiały być rozłożone na części większe niż 2 dni. 

 

Na pytanie, czy przewidziane w par. 2 art. 188 Kodeksu pracy 

postanowienie, że o sposobie wykorzystania zwolnienia decyduje 

pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie zwolnienia,  

oznacza, że decyduje on również o terminach wykorzystywania 

zwolnienia, należy odpowiedzieć twierdząco.  

 

Skoro bowiem, jak to stanowi się w omawianym przepisie, pracownik 

decyduje o sposobie wykorzystania zwolnienia w pierwszym wniosku 

o udzielenie zwolnienia, to musi określić w nim również, w jakich 



  

częściach i w jakich terminach będzie korzystał ze zwolnienia od 

pracy. 

 

Większe niejasności wywołuje natomiast stosowanie nowego art. 

188 Kodeksu pracydo nauczycieli, o czym świadczą liczne pytania 

w tym zakresie, zgłaszane niemal natychmiast po wejściu w życie 

nowego przepisu –wobec zrozumiałego braku w tym okresie 

jakichkolwiek wyjaśnień w doktrynie prawa oświatowego i w 

orzecznictwie sądowym.  

 

Przykładem tych wątpliwości może być poniższy list nadesłany 

niedawno do „Przeglądu Oświatowego” przez jednego  

z dyrektorów szkół na terenie województwa pomorskiego. 

 

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie moich wątpliwości 

dotyczących udzielenia zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa 

dowynagrodzenia przysługujące rodzicom z tytułu opieki nad 

dzieckiem (Dz. U. 2014 poz.1502). 

 

Moje wątpliwości budzi sposób wyboru urlopu: 2dni robocze lub 16 

godzin pracy. 

1. Czy to znaczy, że nauczyciel pracujący w pełnym wymiarze czasu 

pracy, a realizujący plan lekcji, np. 2 godziny w czwartek,  

może skorzystać z 8 czwartków lub przy 18 godzinach,  

np. 7 – 3 – 3 – 2-3, przysługuje mu prawie tydzień wolnego? 

 

2.Czy nie należałoby zastosować postanowienia art. 42 Karty 

Nauczyciela, który mówi, że czas pracy nauczyciela zatrudnionego w 

pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo? 

 

W kwestii korzystania z tego uprawnienia, może dojść do sporu na 

linii dyrektor –nauczyciel.  

 

Obowiązkiem nauczyciela, oprócz pensum, jest realizowanie 

programu zadań opiekuńczo-wychowawczych, innych zadań i 

czynności statutowych, udział w egzaminach i innych zadaniach 

powierzonych przez dyrektora szkoły. 

 



  

Inna wątpliwość dotyczy nierównego pensum, np. bibliotekarz 30 

godzin,pedagog, psycholog, terapeuta, w różnych organach bardzo 

różnie traktowane, np. 24 godziny, z tego wynika, że przedmiotowiec 

(np. polonista), skorzysta więcej na samych zwolnieniach 

godzinowych, przykład powyżej, niż pedagog, czy na pewno 

bibliotekarz. 

 

Można stwierdzić, że nikt nikomu nie wybierał profesji 

nauczycielskiej, ale czy to jest równe traktowanie pracowników o tych 

samych uprawnieniach w zakładzie pracy, jakim jest szkoła? 

 

Uważam, iż prościej byłoby potraktować 40 godzin pracy w ciągu 5 

dni, co daje 8 godzin dziennie i 2 dni zwolnienia z pracy.”. 

 

Jak wspomniano wyżej, ustawodawca,wprowadzając możliwość 

wykorzystania zwolnień od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 

14 także w wymiarze godzinowym, wyszedł z założenia, że jeden 

dzień takiego zwolnienia wynosi 8 godzin, co równoważy 

dotychczasowe dwa dni po 8 godzin.  

 

Tymczasem czas pracy nauczyciela jest podwójnie różny od 

powszechnie obowiązującego. 

 

Po pierwsze, dlatego, że, zgodnie z art. 42 ust. 5 i ust. 7 Karty 

Nauczyciela, czasem pracy nauczyciela podlegającym rejestrowaniu 

ewidencji i rozliczaniu jest pensum nauczycielskie, określone w art. 

42 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, a dla niektórych nauczycieli, w tym 

pedagogów, psychologów i logopedów, ustalony w odpowiednich 

uchwałach organów stanowiących jednostek samorządu  

terytorialnego. 

 

Zgodnie zaś z art. 42 ust. 5 Karty Nauczyciela, pracę wykonywaną  

w wymiarze określonym w pensum nauczycielskim, w zakresie 

uprawnień pracowniczych, uznaje się za pracę wykonywaną  

w pełnym wymiarze zajęć. 

 



  

Po drugie, czas pracy nauczyciela jest przeważnie różny w różnych 

dniach tygodnia, w zależności od tygodniowego rozkładu zajęć 

dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.  

 

Wszystko to sprawia, że dyrektorzy szkół i placówek nie wiedzą,  

czy mają udzielać zwolnień od pracy, przyjmując za punkt wyjścia  

8-godzinny dzień i 40-godzinny tydzień pracy dla rozłożenia  

16 godzin przysługującym z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14,  

co powoduje już na początku działania nowowprowadzonych 

przepisów spory i nieporozumienia.  

 

Rozważając tę kwestię, należy podnieść, że wprowadzony  

16-godzinny system rozliczaniazwolnień z tytułu opieki nad małym  

dzieckiemjest powszechny dla wszystkich pracowników, podobnie 

jak urlopy macierzyńskie, rodzicielskie czy ojcowskie, a jego celem 

było uelastycznienie korzystania ze zwolnień w zależności od potrzeb 

w sytuacjach, gdy pracownik nie zawsze potrzebuje całego dnia na 

wykorzystaniezwolnienia, kiedy np. potrzebuje pójść z dzieckiem do 

lekarza na określone badania lub szczepienie dziecka, co zostało 

wyraźnie podkreślone w uzasadnieniu projektu zmian do  

Kodeksu pracy, w części dotyczącej zmiany art. 188. 

 

Dlatego też nauczyciele mają prawo do korzystania z tych zwolnień 

na takich samych zasadach jak inni pracownicy. 

 

Zachodzi jednak pytanie, czy przewidziane do wykorzystania  

16 godzin zwolnienia z pracy w ciągu roku kalendarzowegobędzie 

miało taki sam wymiar dla nauczycieli, jaki i w stosowaniu  

powszechnym.  

 

Przy założeniu, że 16 godzin zwolnienia z pracy może być rozłożone 

do wykorzystania tylko na 2 dni (co nie ma miejsca), nauczyciel 

mógłby rzadko wykorzystać w pełni te 16 godzin, ponieważ mogłoby 

to nastąpić tylko wtedy, kiedy zgłosiłby we wniosku do wykorzystania 

w ciągu roku kalendarzowego 2 dni, w których ma wyznaczone w 

planie godzin szkolnych po 8 godzin zajęć dydaktycznych, 

opiekuńczych lub wychowawczych.  

 



  

W razie mniejszejliczby zajęć w wybranych 2 dniach, co występuje 

najczęściej, nie wykorzystałby w pełni 16 godzin zwolnienia od pracy.  

 

BARDZO WAŻNE ! 
Jednakże, jak wykazano wyżej, pracownik, w tym i nauczyciel, może 

w swoim wniosku rozłożyć do wykorzystania na więcej niż 2 dni, 

stąd nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, realizujący 

rozkład zajęć, np. w każdy czwartek tygodnia po 2 godziny, jak w  

przedstawionym wyżej przykładzie dyrektora szkoły, może korzystać 

ze zwolnienia z 8 czwartków lub przy pensum wynoszącym 18 

godzin, jak w drugim przykładzie dyrektora, i przy rozkładzie  

zajęć wynoszącym w ciągu 5 dni tygodnia: 7-3-3-2-3 godziny, co 

pozwala nauczycielowi na wykorzystanie całego tygodnia wolnego 

od pracy.  

 

Należy jednak pamiętać, że zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad  

dzieckiemnie jest urlopem wypoczynkowym i powinno być 

wykorzystywane stosownie do potrzeb wynikających ze  

sprawowania tej opieki.  

 

Nie służy temu przyjęte rozwiązanie, że pracownik musi w 

pierwszym wniosku o udzielenie zwolnienia określić, w jakich 

terminach będzie chciał wykorzystać zwolnienie w częściach 

rozłożonych na cały rok kalendarzowy, tj. także wtedy, kiedy nie 

będzie wiadomo, czy potrzeby opieki nad dzieckiem będą 

rzeczywiście występowały.  

 

Na każde zwolnienie odrębny wniosek 
Lepszym rozwiązaniem byłoby udzielanie zwolnień na wniosek 

pracownika o zwolnienie na każdą część z przysługujących mu  

16 godzin zwolnienia. 

 

Przedstawione wyżej przykłady i rozkłady korzystania przez 

nauczycieli ze zwolnień z tytułu opieki nad małym dzieckiem  

w poszczególnych dniach i godzinach nie oznaczają, że nauczyciele 

mogą wykorzystywać zwolnienia od pracy w wymiarze większym niż 



  

inni pracownicy, tj. w wymiarze większym niż 16 godzin w ciągu 

roku kalendarzowego. 

 

Godziny zwolnień od pracy dla opieki nad małym dzieckiem 

odliczane są nauczycielom z obowiązującego ich tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,  

wychowawczych i opiekuńczych, czyli z pensum nauczycielskiego. 

 

Natomiast w innych godzinach, dniach i tygodniach realizują oni 

zajęcia dydaktyczne oraz inne zajęcia i czynności wynikające z zadań 

statutowych szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty 

Nauczyciela. 

 

Z kolei zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, 

samokształceniem i doskonaleniem zawodowym, o których mowa w 

art. 42 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, mogą być realizowane przez 

nauczycieli w różnym czasie i w różnym miejscu w ramach 

zadaniowego czasu pracy. 

 

Dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć wymiar 

zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad małym dzieckiem będzie 

odpowiednio niższy niż 16 godzin, proporcjonalnie do tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, jak to wynika z art. 188 par. 3  

Kodeksu pracy. 

 

Przykład: 
Nauczycielowi zatrudnionemu na ½ etatu –9 godz./tygodniowo 

będzie przysługiwało zwolnienie od pracy w wymiarze 8 godzin 

(1/2x16) na zasadach udzielania i rozliczania godzin zwolnienia, jak 

nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć. 

 

Autorzy niniejszej opinii mają świadomość, że w sytuacji, gdy według 

stanudotychczasowego nauczyciel, który w razie konieczności 

zwolnienia od pracy w dniu , w którym według obowiązującego go 

rozkładu zajęć miał wyznaczone 2 godziny lekcyjne, musiał  

wykorzystać cały dzień zwolnienia, a po wprowadzeniu nowego  

art. 188 Kodeksu pracy, ten jeden dzień zwolnienia, odpowiadający  



  

8 godzinom pracy, będzie mógł wykorzystywać w częściach  

rozłożonych na 4 dni w różnych terminach, może być szokujące dla 

niektórych dyrektorów szkół i placówek.  

 

Niemniej jednak, zdaniem autorów, nie da się inaczej interpretować  

nowowprowadzonych przepisów przez dotychczasowego 

ustawodawcę, przy jego przewidywalności w stosowaniu 

wprowadzonej regulacjiprawnej. 

 

Tomasz Gryczanaplikant radcowski 

Bogumił Soczyńskiradca prawny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

……………………………………    …………………………………… 

       (imię i nazwisko pracownika)    (miejscowość, data) 
 

…………………………………… 

              (adres zamieszkania) 

……………………………………. 

 

 

 

 

     ………………………………………………….…….. 

     …………………………………………….………….. 

pracodawca 
 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 
 

W związku z wychowywaniem dziecka (dzieci) w wieku do lat 14 

zamierzam  -  nie zamierzam
*)  

korzystać z uprawnienia z art. 188 K.p.  

Przysługujące uprawnienie wykorzystam w wymiarze:                                           

godzinowym  -  2 dni
*) 

 

      ……………………………………..….. 

                      (podpis pracownika) 
 

 

 

OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA PRACOWNIKA 
 

Oświadczam, że jestem/nie jestem zatrudniony(a)
*)  

i korzystam      -     nie 

korzystam*
)
 w swoim zakładzie pracy z wyżej wymienionych uprawnień. 

 

 

 

      ………………………………………… 

             (podpis współmałżonka pracownika) 
 

 

*
)
 niepotrzebne skreślić 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                               ………………………………. 

miejscowość, dnia 

………………………………….. 

imię i nazwisko 

………………………………….. 

adres 

………………………………….. 

Dyrektor 
……………………………………. 

……………………………………. 

 

Wniosek 

o zwolnienie od pracy na dziecko do lat 14 

 
Na podstawie art. 188 Kodeksu pracy zwracam się z prośbę o udzielenie 

wolnego z tytułu wychowywania dziecka do lat 14: 
 

w dniu ………………………….……..od godz. …………………. do godz. ……….……….. 

 
 

liczba godzin: ………………... 
 

lub 

 

od dnia……………………do dnia…………………….liczba dni ………………...* 

 

 

Oświadczenie 
Oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym z ww. uprawnienia 

będę korzystać tylko ja, matka dziecka – dzieci w wieku do lat 14. 

Jednocześnie z uwagi na fakt, że jest to mój pierwszy wniosek w roku 

informuję, że prawo do zwolnienia będę wykorzystywać w wymiarze 

 

…………………………………………… . 
godzinowym  -  dobowym** 

 

 

…………………………………………………. 

(podpis pracownika) 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 
*- wypełnić jedno, wymiarze godzinowym lub dobowym 

** - wypełnić tylko w przypadku składania wniosku po raz pierwszy w roku kalendarzowym 

 

 



  

<<<<<@@@>>>>> 

NASZE OBOWIĄZKI 

Obowiązki nauczyciela wynikają z obowiązujących norm 

prawnych określonych w przepisach: 

-  prawa oświatowego, 

- użytkowanego na potrzeby oświaty prawa  

okołooświatowego (prawo pracy, prawo cywilne, prawo  

administracyjne i in.), 

- prawa wewnątrzszkolnego (statut szkoły, regulaminy). 

 

ustawaKarta Nauczyciela: 

BARDZO WAŻNE ! 
Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest: 
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: 

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,w tym zadania związane 

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę; 

2)wspieraćkażdegouczniaw jego rozwoju; 

3)dążyć do pełniwłasnego rozwoju osobowego; 

4) kształcić i wychowywać młodzieżw umiłowaniu Ojczyzny, w 

poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w 

atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

5) dbać okształtowanie u uczniów postaw moralnych i 

obywatelskichzgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni 

między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

<<<<<@@@>>>>> 

ustawa o systemie oświaty: 
Art. 4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się 

dobrem uczniów, troską o ichzdrowie, postawę 

moralnąiobywatelskązposzanowaniem godności osobistej ucznia. 

 



  

<<<<<@@@>>>>> 

ustawa Kodeks pracy: 
 Art. 100. 

§1. Pracownik jest obowiązanywykonywać prace sumiennie i 

starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą 

pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o 

prace. 

§2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 

1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 

2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie 

pracy porządku, 

3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 

4. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz 

zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie 

mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 

5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 

6. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia 

społecznego. 

 

 
<<<<<@@@>>>>> 

 
OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH                            

W SZKOLE 

 
ustawaKodeks karny 

 

art. 266 

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie 

nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” lub 

„poufne” lub informację, którą uzyskał w związku z 

wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może 



  

narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3. 
 

§2 – Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie 

nieuprawnionej informację stanowiącą tajemnicę służbową lub 

informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności 

służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie 

chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  
 

§3 – Ściganie przestępstwa określonego w §1 następuje na wniosek 

pokrzywdzonego. 

<<<<<@@@>>>>> 
 

Na osobach mających styczność z informacjami niejawnymi czy 

też z danymi osobowymi spoczywa ogromna odpowiedzialność. 

 

Dlatego też istnieją przepisy, które wyraźnie mówią o karach 

jakiegrożą za naruszenie ustawy o ochronie informacji 

niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

 

Dz.U.2010.182.1228 

USTAWA 
z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

o ochronie informacji niejawnych
1)

 
(Dz. U. z dnia 1 października 2010 r.) 

 

Art. 21. 4.Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na 

stanowiskach albo zlecenie prac, związanych z dostępem danej osoby 

do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" może nastąpić po: 

1)pisemnym upoważnieniu przez kierownika jednostki organizacyjnej, 

jeżeli nie posiada ona poświadczenia bezpieczeństwa; 

2)odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, dnia …………………… 
……………………………………………………………………….……………… 

Nazwa jednostki organizacyjnej upoważniającej osobę 

do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” 

 

 

UPOWAŻNIENIE  nr…………………. 

DO DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH                                                       

O KLAUZULI „ZASTRZEŻONE” 
 
 

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.                             

o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228) 

upoważniam do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 

tajności „zastrzeżone” następującą osobę:  

 

5. Imię (imiona)…………………………………………………………..………  

6. Nazwisko (w tym przybrane)…………………………………….………… 

7. Nr PESEL.…………………………….…………………………..…..………… 



  

8. Imię ojca………………………………………………..……………..…………. 

 

Niniejsze upoważnienie dotyczy wszelkich informacji niejawnych 

stanowiących tajemnicę służbową, pozyskanych w toku wykonywania 

obowiązków zawodowych. 

 

Wydano na okres: 

 zatrudnienia 
 

                                                              

…………………………………………………………………….……………………………………………….. 

pieczątka i podpis kierownika jednostki organizacyjnej 

 

Potwierdzam odbiór : 
………………………………………………. 

data i czytelny podpis pracownika 

 

 

 

 

 

NIEJAWNOŚĆ TEMATYKI ZEBRAŃ RADY 

PEDAGOGICZNEJ 
Dz.U.2016.35 

USTAWA 
z dnia 29 grudnia 2015 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z dnia 8 stycznia 2016 r.) 

 

Art. 43. 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

jej członków. 

2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

3.Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznejsą 

obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na 

zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra 

osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i 

innych pracowników szkoły lub placówki. 



  

 
KOMENTARZ: 
Nauczyciele (a odpowiednio także inni uczestnicy zebrania) 

nie mają prawa ujawniać spraw, które mogą naruszać dobro 

osobiste określonych w treści przepisu osób, tj.: 

1) uczniów (wychowanków) lub ich rodziców (prawnych 

opiekunów), 

2) nauczycieli, 

3) innych pracowników szkoły. 

Co do pojęcia „dóbr osobistych”, odwołać się należy do treści 

art. 23 Kodeksu cywilnego. Przepis jedynie przykładowo 

wymienia jako dobro osobiste: zdrowie, wolność, cześć, 

swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, 

tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość 

naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską.                             

W aspekcie tajemnicy rady pedagogicznej najistotniejsza 

wydaje się ochrona czci, swobody sumienia oraz nazwiska. 

Chodzi zatem o to, aby nauczyciele, dowiadując się na 

zebraniu rady o kwestiach związanych na przykład z sytuacją 

rodzinną ucznia, który ma ponieść karę dyscyplinarną lub 

został negatywnie oceniony pod względem zachowania, nie 

wykorzystywali następnie tej wiedzy w sposób 

nieuprawniony.  

 

Ujawnianie na forum klasy na przykład informacji o tym, 

że ojciec danego ucznia jest alkoholikiem, może dla tej 

osoby być uwłaczające i stanowić dodatkową karę, tym 

bardziej dotkliwą, że nieprzewidzianą statutem i 

odczuwaną jako poniżenie. Podobnie negatywnie należy 

ocenić wzajemne wykorzystywanie tajnych informacji przez 

pracowników. 

 



  

Ujawnianie spraw, które mogą naruszać dobro osobiste 

wskazanych wyżej osób, dotyczy ujawniania komukolwiek. 

Oznacza to zakaz ujawnienia tych informacji również dla 

dyrektora wydziału oświaty czy kuratora oświaty, jeżeli 

ich ujawnienie może uwłaczać dobrom osobistym tych 

osób. 
Za naruszenie tajemnicy obrad rady pedagogicznej nauczyciel 

może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej przez 

osobę, której dobro zostało naruszenie na podstawie art. 24 

Kodeksu cywilnego.  

Niezależnie od odpowiedzialności cywilnoprawnej, osoba 

dopuszczająca się ujawnienia tajemnicy rady pedagogicznej 

może także podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej 
zgodnie z art. 75 i nast. Karty Nauczyciela. 

 

 

Ciąża uczennicy – obowiązki dyrektora szkoły 
 

USTAWA 
z dnia 7 stycznia 1993 r. 

o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywaniaciąży 
 

 (Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1995 r. Nr 66, poz. 334, z 1996 r. 

Nr 139, poz. 646, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, Nr 157, poz. 1040, z 

1999 r. Nr 5, poz. 32, z 2001 r. Nr 154, poz. 1792) 
 

Art. 2.3.Szkoła ma obowiązek udzielić uczennicy w ciąży 

urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią 

edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w 

zaliczaniu przedmiotów.  

Jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje niemożliwość 

zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości 

nauki, szkoła zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego 



  

terminu egzaminu dogodnego dla kobiety, w okresie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy. 
 

Obowiązki dyrektora szkoły 
 

Data: 27-04-2015 r. 

Otrzymanie informacji o ciąży uczennicy zobowiązuje dyrektora 

szkoły do podjęcia działań gwarantujących jej możliwość 

korzystania z przywilejów i pomocy niezbędnych do ukończenia 

edukacji.  

Obowiązki dyrektora szkoły są określone w ustawie o planowaniu 

rodziny – istotne jest, że niektóre zadania związane z pomocą 

uczennicy powinny być realizowane przez wszystkich nauczycieli.  
Dyrektor szkoły do której uczęszcza uczennica w ciąży nie może 

utrudniać jej kontynuowania nauki – do jego kluczowych zadań w 

takiej sytuacji należy podjęcie takich działań, które umożliwią jej 

ukończenie edukacji. Podstawowe obowiązki dyrektora szkoły 

zostały wymienione w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.  

BARDZO WAŻNE ! 
Sam dyrektor szkoły powinien wraz z radą pedagogiczną 

przygotować wytyczne dla nauczycieli pracujących z uczennicą. 

 

Obowiązki dyrektora szkoły wobec ciężarnej uczennicy 
 

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do udzielenia uczennicy w ciąży 

urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią 

edukacji w taki sposób, aby w miarę możliwości nie powodować 

opóźnień w zaliczaniu przedmiotów.  

 

Ponadto dyrektor szkoły jest zobowiązany do wyznaczenia 

dodatkowego terminu egzaminy, jeżeli poród lub połóg powoduje 

niemożliwość zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości 

nauki.  

 

http://www.portaloswiatowy.pl/porady/zarzadzanie-szkola?utm_source=experto24.pl&utm_medium=reklama_tekstowa&utm_term=rek_wew_ext&utm_content=main-txt&utm_campaign=po
http://www.lp-wip.pl/nadzor-nad-dzialalnoscia-szkoly?utm_source=experto24.pl&utm_medium=reklama_tekstowa&utm_term=rek_wew_ext&utm_content=main-txt&utm_campaign=ao


  

Nowy termin ma być dogodny dla kobiety (art. 2 ust. 3 ustawa o 

planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży). 

 

Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczennicy 

bezpiecznych warunków. 
 

Podstawa prawna: 
art. 2 ust. 3 ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. z 1993 r.,                  

nr 17, poz. 78 ze zm.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FILMOWANIE i FOTOGRAFOWANIE UROCZYSTOŚCI 

SZKOLNYCH, a OCHRONA WIZERUNKU 
 

USTAWA 
z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2006.90.631 ze zm.) 

Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł 

informacji 
Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia 

osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia 

zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną 

zapłatę za pozowanie. 

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 



  

1)  osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w 

związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności 

politycznych, społecznych, zawodowych; 

2)  osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak 

zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 

 

KOMENTARZ  DO USTAWY: 
Wolno nam filmować i fotografować wszelkie uroczystości szkolne, 

lecz należy pamiętać, że: 

 

- w podpisach używamy imion i nazwisk aktorów, reżyserów tylko 

wtedy, gdy w zbiorach szkoły posiadamy oświadczenie rodzica, 

pełnoletniego ucznia, nauczyciela wyrażające zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych podczas kreowania 

pozytywnego wizerunku; 

 

- jeżeli powyższej zgody nie posiadamy, wolno nam fotografować i 

filmować uroczystości szkolne, gdzie każda z osób stanowi szczegół 

ujętej całości bez podpisu z użyciem imienia i nazwiska. 

 

<<<<<@@@>>>>> 

ustawa o ochronie danych osobowych 

- wybrane zagadnienia 
 

Dz.U.2014.1182 

 

USTAWA 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity) 

 

PAMIĘTAJ ! 
  

   Nie każdy pracownik uzyska dostęp do określonego zbioru 

zawierającego dane osobowe. 



  

  

PRZYKŁAD: 
-  Do teczki akt osobowych danego pracownika dostęp uzyska 

tylko: dyrektor (ADO) lub z jego upoważnienia zastępca 

dyrektora, kadrowa, sekretarka oraz właściciel danej teczki akt 

osobowych.  

 

  - Do dzienników lekcyjnych dostęp uzyskają wszyscy 

nauczyciele; personel niepedagogiczny już nie. 
 

<<<<<@@@>>>>> 

SZKOŁA - PRZEDSZKOLE          
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NAJCZĘŚCIEJ 

POPEŁNIANE BŁĘDY 

     TO BARDZO WAŻNE !                                                                         

GROZI NAUCZYCIELOWI KONSEKWENCJAMI  

SŁUŻBOWYMI ! 

1. Nauczyciele na ogólnym zebraniu z rodzicami rozmawiają o 

„danych wrażliwych” dzieci; niepełnosprawność, ADHD, 

trudności edukacyjne. 

2. Nieudolność w utrzymaniu dyscypliny w klasie wybrani 

nauczyciele tłumaczą negatywnymi predyspozycjami uczniów, 

naruszając ich chronione dane osobowe. 

3. Dokumentacja szkolna oraz dane osobowe  w komputerach są 

łatwo dostępne osobom nieupoważnionym. Przykłady:                                                 

dzienniki lekcyjne po zajęciach są dostępne dla personelu 

niepedagogicznego na otwartych półkach  w pokoju 

nauczycielskim,      

w dziennikach lekcyjnych znajdują się kopie opinii i orzeczeń 

wydanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,                                                 

niezabezpieczone komputery w gabinecie dyrektora oraz w 

sekretariacie zawierają dane osobowe i są dostępne dla osób 

nieupoważnionych. 



  

4. Zbyt słabo chronione są w szkołach dane o stanie zdrowia 

uczniów (wniosek lekarza o zwolnienie  z wychowania fizycznego 

lub dotyczące dysleksji) oraz zapisane w orzeczeniach i opiniach 

poradni psychologiczno – pedagogicznych:                                                                     

należy opracować procedury wykorzystywania tych danych w 

określonych sytuacjach,                                                

dokumenty wydane przez poradnię psychologiczno – 

pedagogiczną muszą być zabezpieczone w szafach sekretariatu lub 

w gabinecie dyrektora,                                     wybranym 

pracownikom należy udzielić upoważnienia na przetwarzanie 

danych zawartych w treści opinii lub orzeczenia wydanego przez 

poradnię psychologiczno – pedagogiczną. 

5. Nie wolno nam do odpowiedniej struktury polskiego systemu 

oświaty kwalifikować ucznia na podstawie dokumentacji 

medycznej leczna podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – 

pedagogicznej.                                    

 

Diagnoza medyczna pomaga poradni trafnie orzekać. 

6. Dyrektorzy szkół muszą zapewnić zabezpieczenia środków 

technicznych (komputerów) przed dostępem i przetwarzaniem 

danych osobowych przez osoby nieupoważnione. 

7. Pracownicy szkół i placówek specjalnych winni lepiej chronić 

„dane wrażliwe” swoich wychowanków. 

8. Dyrektorzy szkół muszą chronić wszystkie dane wprowadzone 

do SIO. 

9. W wydrukach SIO nie wolno nam nanosić dodatkowych 

informacji, rozkodowujących nauczycieli, uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych i in. 

 

PAMIĘTAJ, TO MUSI BYĆ ! 

 

OŚWIADCZENIE 
1. Stwierdzam własnoręcznym podpisem, ze znana jest mi treść 

przepisów:  



  

a)      o ochronie tajemnic prawnie chronionych stanowiących tajemnicę 

wynikające z art.100 § 2 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94), 

b)      o ochronie danych osobowych wynikająca z ustawy o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926), 

c)      o odpowiedzialności karnej, cywilnej i służbowej za naruszenie 

ochrony danych osobowych. 

2. Zobowiązuję się nie ujawniać wiadomości, z którymi zapoznałem/am 

się w trakcie wykonywanych czynności służbowych.  

 

 
…………………………………                               .....….……………………..…………… 
          (podpis pracownika)                                                            (podpis złożono w obecności) 

  

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA 
  

Przetwarzanie danych przez nieuprawnionego 

Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie 

jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2. 

  

Jeżeli czyn dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub 

etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, 

przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie 

zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, 

sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności  do lat 3.  

  

Nieprawidłowe przechowywanie danych 

Kto administrując zbiorem danych przechowuje w zbiorze dane 

osobowe niezgodnie z celem utworzenia zbioru, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  

  

Udostępnianie danych osobom nieuprawnionym 

Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony 

danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich 

osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  



  

Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
  

Naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych 

Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek 

zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 

Niezgłoszenie danych do rejestru 

Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru 

danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do roku.  

 

Niedopełnienie obowiązku poinformowania 

Kto administrując zbiorem danych nie dopełnia obowiązku 

poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub 

przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw 

przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności   do roku. 

  

Odpowiedzialność cywilna  
Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, 

wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, 

wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, 

twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, 

pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony 

przewidzianej w innych przepisach. 

  

Art. 24. § 1. (8) Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym 

działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie 

jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także 

żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła 

czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności 

ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej 

formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również 

żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej 



  

sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. 

 

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona 

szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na 

zasadach ogólnych. 

 

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym 

w innych przepisach, w szczególności   w prawie autorskim oraz            

w prawie wynalazczym. 

 

 

 

 

Tajemnica korespondencji  
 Określona jest  w ustawie Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r.                 

(Dz. U. 1997.88.553 z późniejszymi zmianami) 

  

Art. 267. §1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do 

informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte 

pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub 

przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, 

informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 

do lat 2. 

  

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje 

dostęp do całości lub części systemu informatycznego. 

 

§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, 

do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się 

urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem 

lub oprogramowaniem. 

 

§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w 

sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie. 

 

 



  

 

<<<<<@@@>>>>> 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     …………………………., dnia ……………………………. 

 

................................................................................ 

pieczęć i podpis administratora danych osobowych 

 

 
 

……………………………………………………….    

imię i nazwisko pracownika 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
1. Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść: 

a) dokumentacji ochrony danych osobowych w Zespole Szkół 

…………………………….………  w ………………………………….,  

b) ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst 

jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.), 

c) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                 

29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). 

 

2. Jednocześnie zobowiązuję się nie ujawniać wiadomości, z którymi 

zapoznałem - zapoznałam się z racji wykonywanej pracy, a w szczególności 

nie będę: 

a) ujawniać danych zawartych w eksploatowanych w systemach 

informatycznych, zwłaszcza danych osobowych znajdujących się w tych 

systemach, 

b) ujawniać szczegółów technologicznych używanych w systemów oraz 

oprogramowania, 

c) udostępniać osobom nieupoważnionym nośników magnetycznych i 

optycznych oraz wydruków komputerowych, 



  

d) kopiować lub przetwarzać danych w sposób inny niż dopuszczony 

obowiązującą w Zespole Szkół dokumentacją. 

 
 

 

……………………..…………..    …………………………… 

           podpis pracownika                       podpis ADO 

 

 

 

- przygotowujemy do podpisu rodziców oświadczenia 

upoważniające nauczycieli szkoły – placówki                                        

do przetwarzania danych osobowych uczniów 
 

 WZÓR  nr 

OŚWIADCZENIE 
zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

  

Dotyczy ucznia 
....................................................................................................................... 

imiona i nazwisko 

numer PESEL : 
……………………………………………………………………………….………….. 

adres zamieszkania:….………………………………………………………………….. 

       Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

w tym kreowanie pozytywnego wizerunku mojego dziecka  
……………………………………………………………………………………… 

(imiona i nazwisko) 

przez pracowników pedagogicznych  

 
 
 

………………………………………………………………………………………………….. , 
                                                                         (nazwa  szkoły) 

 

podczas  realizacji działań edukacyjnych, w  tym: prowadzenia konkursów, 

promocji osiągnięć i utrwalania osiągnięć szkoły, a w szczególności poprzez 

zamieszczanie informacji na jej stronie internetowej, oraz podczas 

organizowanych  innych działań oświatowych, kulturalnych czy 

sportowych.  

       Wyrażam także zgodę na udostępnienie przez ww.  szkołę danych 

osobowych mojego dziecka, obejmujących  informacje o jego sukcesach, 

podpisane imieniem i nazwiskiem fotografie oraz  imienne dyplomy. 

        Wyrażona zgoda dotyczy całego okresu realizacji przez dziecko 

obowiązku szkolnego. 



  

 

 

………………………………………………………………………… 

data i czytelny podpis rodzica 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

  

Dotyczy uczennicy/ucznia 
....................................................................................................................... 

imiona i nazwisko 

numer PESEL : …………………………………………………………………………………….. 

adres zamieszkania: 
……………………………………………..…………………………………………….. 

  

    Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Zespół 

Szkół  im. ………………………….  w ………………………………: 

• niezbędnych, określonych przepisamidanych osobowych mojego dziecka 

oraz moich, jako rodzica,  

• numerów telefonów niezbędnych do kontaktu nauczycieli z rodzicami  

dziecka, 

• kreowanie pozytywnego wizerunku mojego dzieckai jego osiągnięć           

w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę                      

(na zdjęciach, dyplomach, gazetkach oraz tablicach szkolnych) w zakresie 

działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej,  zgodnie z ustawą                 

o ochronie danych osobowych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182                            

z późniejszymi zmianami) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej  i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji                        

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1170), rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych 



  

innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych 

placówek” (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)  i rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej 

szkoły do innego typu publicznej szkoły  (Dz. U. z 2015 r. poz. 24). 

  

  
................................. .................................................. 

data podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
  

Oświadczenie przyjął: 
  
……………………………………………………………………. 

podpis wychowawcy klasy 

 

<<<<<@@@>>>>> 
 

OGROMNY ZBIÓR OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA 

ZWIĄZANY Z DZIAŁALNOŚCIĄ EDUKACYJNĄ 

 

- szczegółowe poznanie podstawy programowej; 

- wybór lub opracowanie programu nauczania; 

- zbudowanie planu dydaktycznego (rozkładu materiału); 

- opracowanie przedmiotowych zasad oceniania, w tym: 

wymagań edukacyjnych, 

sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych  

uczniów, 

warunków i trybu otrzymania wyższej, niż  

przewidywana oceny rocznej; 

- ustalenie procedur informowania rodziców ucznia. 

 

<<<<<@@@>>>>> 
 

JAK BUDOWAĆ PLAN DYDAKTYCZNY                                  

-  ROZKŁAD MATERIAŁU 

 
1. Zaczynamy od poznania ramowego – szkolnego planu  



  

nauczania. 

 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
z dnia 7 lutego 2012 r. 

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 204, ze zmianami w: 2014 r. poz. 251, 2014 r. 

poz. 1993) 

 
§4.1.Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły 

ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dlaposzczególnych 

klas (semestrów) na danym etapie edukacyjnym tygodniowy 

(semestralny) wymiar godzin odpowiednio: 

 

1)poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnychz zakresu 

kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą; 

 

     2)poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z 

zakresu kształcenia zawodowego; 

 

     3)zajęć rewalidacyjnychdla uczniów niepełnosprawnych; 

 

4)dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są 

prowadzone. 

 

2.W szkolnym planie nauczania uwzględnia się również wymiar 

godzin: 

1)zajęć religii lub etyki, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i 

sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i 

szkołach; 

 

     2)zajęć wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w 

sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących 

wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i 

odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie 

prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 



  

 

 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 
 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ, W TYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

SPECJALNEJ, Z WYJĄTKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM 

UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB 

ZNACZNYM1) 

 

 

 

WAŻNE ELEMENTY SZTUKI OCENIANIA 

 
USTAWA 

z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) 

 

art.44b.8.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego 

informują uczniów oraz ich rodziców, a w szkole policealnej – 

uczniów, o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w 

szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych  

z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana 

rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

 

[@] 
 

 

 



  

JAK POINFORMOWAĆ RODZICÓW? 
 

1.Na ogólnym zebraniu rodziców w nowym roku szkolnym 
informujemy ich o przyjętej i zapisanej w statucie szkoły 

procedurze informowania.  

 

2. Możemy przyjąć i zapisać w statucie jedną z poniższych 

form informowania: 

 - każdy nauczyciel opracowuje zgodnie z art. 44b ust. 8 

ustawy informacje i w formie pisemnej wkleja do zeszytu 

każdego ucznia. Rodzice, po zapoznaniu się z procedurami 

potwierdzają ten fakt własnoręcznym podpisem;  

 - nauczyciele pozyskują od rodziców ich adresy e-mail, 

wpisują je do dziennika lekcyjnego, a opracowane procedury 

przesyłają rodzicom pocztą elektroniczną. 

 

 

 
Rozporządzenie MEN 

z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1170, ze zm. w: 2015 r. poz. 1250) 

 

§ 10. 1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w 

którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym. 

2. Do dziennika lekcyjnego wpisuje sięw porządku 

alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska 

i imiona uczniów albo słuchaczy, daty i miejsca urodzenia oraz adresy 

ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich 

zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia albo 

słuchacza, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich 

telefonów, jeżeli je posiadają, imiona i nazwiska nauczycieli 

prowadzących zajęcia edukacyjne oraz tygodniowy plan zajęć 



  

edukacyjnych, a w szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie 

w formie zaocznej - semestralny plan zajęć edukacyjnych.  

 

 ZAPAMIĘTAJ ! 
Opracowany przez nauczyciela dokument zawierający 

wymienione wyżej elementy składowe, to „przedmiotowe 

zasady oceniania”. 

 

[@] 
 

 

 

Dz. U. z 2015 r. poz. 843 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 10 czerwca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych 

(Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) 
 

 

§ 3.Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 

pkt 1 ustawy, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia: 

1)posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 

na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleńzawartychw 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o 

którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy; 

2)posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania  
-  na podstawie tego orzeczenia;  

 

 3)posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w 

uczeniu się lub inną opinię  poradni psychologiczno – pedagogicznej, 



  

w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego 

dostosowania  -  na podstawie tej opinii; 

 

   4)nieposiadającego orzeczenia lub opinii, o których mowa w pkt. 

1 – 3, który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w 

szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych  i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przeznauczycieli i 

specjalistów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy;       [rozporządzenie MEN z dnia   30 

kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach][najwięcej przypadków] 
 

5)posiadającegoopinię lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

 

 [UWAGA !Zmienia się pojęcie zwolnienia ucznia z 

wychowania fizycznego!] 

 

 [@] 

 
 

[bardzo ważne zadanie nauczyciela] 
Opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej zobowiązuje 

nauczyciela do dostosowania wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 

u którego stwierdzonozaburzenia i odchylenia rozwojowe lub/i 

specyficzne trudności w uczeniu się ustalając wymagania 

edukacyjne nauczyciel winien kierować się zaleceniami zawartymi 

w opinii poradni oraz potrzebami edukacyjnymi ucznia rozpoznanymi 

przez nauczycieli uczących go.  

 



  

Wymagania edukacyjne należy ustalić na takim poziomie, by 

uczeń mógł im sprostać i by skłaniały ucznia do odpowiedniego 

wysiłku edukacyjnego oraz zapewniały mu otrzymywanie ocen 

motywujących go do wytężonej pracy, wykorzystując w tym celu 

pełną skalę ocen. 

 

UWAGA ! 
 Podczas oceniania ucznia (w tym oceniania 

zachowania) każdy nauczyciel musi uwzględnić wszystkie 

normy prawne i zalecenia ustalone w prawie stanowionym 

(ustawa o systemie oświaty i rozporządzenie MEN), w 

statucie szkoły (wewnątrzszkolne zasady oceniania =WZO) 

oraz opracowane przez nauczyciela przedmiotowe zasady 

oceniania = PZO. 

 

BARDZO WAŻNE ! 
W przedmiotowych zasadach oceniania znajdują się 

opracowane przez nauczyciela wymagania edukacyjne. 
 

ZAPAMIĘTAJ ! 
Od 1 września 2007 r., nie jest już używana stara nazwa 

„Wewnątrzszkolny System Oceniania”  =  WSO. 

 

TRUDNA SZTUKA OCENIANIA 

ZACHOWANIA 
Art. 44b ust. 4  
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału  

stopnia respektowania przez ucznia: 

zasad współżycia społecznego, 

norm etycznych, 



  

obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.  
 

 

Dz. U. z 2015 r. poz. 843 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 10 czerwca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowaniai promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych 

(Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) 
 

§13.1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

uwzględnia następujące podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie sięzobowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnezdobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałośćohonoritradycje szkoły; 

4) dbałośćopiękno mowy ojczystej; 

5) dbałośćobezpieczeństwoizdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie sięwszkoleipoza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

8) udział w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego 

 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI:zredagowane przez 

Kuratorium Oświaty w Krakowie 
1) Brak kryteriów oceniania zachowania - przemyślanych, 

spójnych z koncepcją wychowawczą szkoły.  

2) Kryteria oceniania zachowania są wadliwe – nie 

uwzględniają definicji, nie są zgodne z obszarami 

podlegającymi ocenie, nie odnoszą się do obowiązków ucznia 

określonych w statucie. 

3) Punktowe kryteria oceniania zachowania; algorytmy i wzory 

służące do ustalania ocen zachowania.  

4) Ocena zachowania nie jest wykorzystywana jako środek 

wychowawczy.  

5) Brak systemu bieżącego oceniania zachowania uczniów.  



  

6) Ustalanie klasyfikacyjnych ocen zachowania ucznia „na tle 

klasy”. 

<<<<<@@@>>>>> 

 

 

 

 

 
Kryteria ocen zachowania – szkoła podstawowa                           

i gimnazjum 
 

 

 

kryteria umieszczone w statucie szkoły 
 

Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 
1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3. dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4. dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych  

osób; 

6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7. okazywanie szacunku innym osobom; 

8. udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

 

Ad.1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 
· wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę 

· systematyczne i punktualne uczęszczanie na lekcje i inne zajęcia 

· sumienność w nauce (przygotowywanie się do lekcji, odrabianie 

pracdomowych) 

· usprawiedliwianie nieobecności i spóźnień 

· zmiana obuwia. 

 



  

Ad.2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności 

szkolnej: 
· reagowanie na wszelkie przejawy zła i nietolerancji 

· pomoc słabszym w nauce i trudnych sytuacjach życiowych 

· troska o mienie szkoły - sprzęt szkolny i pomoce naukowe 

· poszanowanie rzeczy własnych i kolegów 

· dbałość o ład, porządek i estetykę klasy, korytarzy szkolnych i 

otoczenia szkoły 

· czynny udział w pracach społecznych np. pomoc w dekoracji sal 

lekcyjnych i korytarzy 

· udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach 

sportowych 

 

Ad.3. dbałość o honor i tradycje szkoły: 
· szacunek wobec symboli szkoły i symboli narodowych: sztandaru, 

hymnu, godła 

· tworzenie tradycji i zwyczajów społeczności szkolnej 

· poszerzenie wiedzy na temat historii szkoły 

· godne reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym i nie tylko 

· dbałość o dobre imię szkoły 

· udział w przygotowaniu programów na uroczystości szkolne i 

klasowe 

· pełnienie funkcji klasowych i szkolnych 

 

Ad.4. dbałość o piękno mowy ojczystej: 
· poprawne wypowiadanie się zgodnie z normą językową 

· przestrzeganie kultury języka 

· nie używanie wulgaryzmów, zwrotów i wyrażeń ordynarnych 

· stosowanie form grzecznościowych w relacjach z nauczycielami, 

pracownikami szkoły i rówieśnikami 

 

Ad.5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz 

innych osób: 
· wystrzeganie się przemocy fizycznej i agresji słownej 

· nieuleganie nałogom 

· zakaz przynoszenia i używania niebezpiecznych narzędzi 



  

· zachowanie rozwagi i ostrożności w czasie przerw, zajęć lekcyjnych, 

wycieczek szkolnych itp. 

· przestrzeganie zasad BHP 

· pomoc osobom słabszym i niepełnosprawnym 

· przestrzeganie zasad higieny, dbałość estetykę ubioru i fryzury 

 

Ad.6. godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 
· używanie zwrotów grzecznościowych 

· respektowanie norm obyczajowych moralnych (uczciwość, 

prawdomówność,życzliwość, uprzejmość) 

· kulturalne zachowanie się w szkole i miejscach publicznych 

· przeciwdziałanie przejawom niewłaściwego zachowania 

 

Ad.7. okazywanie szacunku innym osobom: 
· tolerancja wobec osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, 

odmienności religijnych i kulturowych 

· okazywanie pomocy i szacunku osobom starszym i 

niepełnosprawnym 

· przestrzeganie zasad życzliwości, uprzejmości, serdeczności w 

kontaktach zinnymi ludźmi 

 

Ad.8. udział w realizacji projektu edukacyjnego: 
· zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego; 

· przestrzeganie zasad współpracy w grupie: 

· stosunek do powierzonych zadań. 

 

Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając 

opinięczłonków Rady Pedagogicznej, a także uczniów, którzy mogą 

wyrażać własnąopinię o zachowaniu swoim i kolegów. 

 

Wychowawca klasy w szczególnym przypadku może podwyższyć 

uczniowi roczną ocenę zachowania na koniec roku szkolnego, gdy  w 

I okresie uczeń miał obniżoną ocenę zachowaniaza opuszczone bez 

usprawiedliwienia godziny lekcyjne, a w II okresie nastąpiła 

znacznapoprawa - co najmniej 50 %). 

 

 



  

 

 

Wystawiając ocenę zachowania (półroczną i roczną) należy w 

dzienniku lekcyjnym zamieścić następujące rubryki: 
 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Działalność na rzecz 

klasy i szkoły 

Kultura osobista Stosunek                            

do rówieśników, 

pracowników szkoły 

i innych osób 

Ad 1, 8 Ad 2, 3 Ad 4, 5, 6 Ad 7 

 

 

Ocenę wzorowe otrzymuje uczeń, który: 
· wzorowo wypełnia obowiązki szkolne; 

· nie ma godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, nie spóźnia się 

na lekcje; 

· na bieżąco usprawiedliwia swoje godziny nieobecne ( 2 tygodnie ). 

· godnie reprezentuje szkołę w środowisku; bierze udział w 

uroczystościachszkolnych, patriotycznych, pracach użytecznych na 

rzecz szkoły i środowiska; 

· na uroczystościach szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku 

szkolnego,egzaminy, Wigilia itp.) ubrany jest w strój galowy (ciemne 

spodnie lub spódnica, biała bluzka lub koszula); 

· zawsze wzorowo zachowuje się w szkole i poza nią; 

· jest chętny do pomocy innym w rozwiązywaniu problemów; 

· systematycznie nosi obuwie na zmianę; 

· nie używa w czasie zajęć dydaktycznych urządzeń elektronicznych 

(np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP 3, itp.); 

· używa poprawnej polszczyzny, form grzecznościowych (nie używa 

brzydkich słów) 

· nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków; 

· dba o higienę osobistą, ubioru, fryzury z uwzględnieniem 

następujących zakazów: nie maluje włosów i paznokci, nie nosi 

makijażu, nosi ubrania zakrywające brzuch i ramiona; 

· jest prawdomówny i zdyscyplinowany; 

· cieszy się autorytetem, jest wzorem dla kolegów; 

· podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczy                                     

w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczy w kluczowych 

działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji. 



  

 

 

Oraz dodatkowo spełnia jeden z poniższych warunków: 
- uczestniczy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych; 

- jest inicjatorem /współorganizatorem prac społecznych na rzecz 

szkoły lub środowiska; 
 

 

Ocenę bardzo dobre otrzymuje uczeń, który: 
· bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne; 

· nie ma godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, nie spóźnia się 

na lekcje; 

· na bieżąco usprawiedliwia swoje nieobecności; 

· systematycznie nosi obuwie na zmianę; 

· nie używa w czasie zajęć dydaktycznych urządzeń elektronicznych 

(np.telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, itp.); 

· bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań; 

· wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, innymi nauczycielami 

orazswoimi rówieśnikami; 

· jest chętny do pomocy innym w rozwiązywaniu problemów; 

· na uroczystościach szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku 

szkolnego, egzaminy, Wigilia itp.) ubrany jest w strój galowy (ciemne 

spodnie lub spódnica, biała bluzkalub koszula); 

· kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 

· dba o kulturę słowa, używa form grzecznościowych (nie używa 

brzydkich słów); 

· nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków; 

· dba o higienę osobistą, ubioru, fryzury z uwzględnieniem 

następujących zakazów: nie maluje włosów i paznokci, nie nosi 

makijażu, nosi ubrania zakrywające brzuch i ramiona; 

· pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, 

wspomagającczłonków zespołu. 

 

Ocenę dobre otrzymuje uczeń, który: 
· przygotowuje się do lekcji ustnie i pisemnie; 

· prowadzi zeszyty i dba o wygląd podręczników; 



  

· bierze udział w lekcjach; 

· opuścił bez usprawiedliwienia maksymalnie 7 godzin lekcyjnych, 

czasami spóźnia się na lekcje; 

· systematycznie nosi obuwie na zmianę; 

· nie używa w czasie zajęć dydaktycznych urządzeń elektronicznych 

(np.telefonów komórkowych, odtwarzaczy :MP3, itp.); 

· na uroczystościach szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku 

szkolnego,egzaminy, Wigilia itp.) ubrany jest w strój galowy (ciemne 

spodnie lub spódnica, biała bluzka lub koszula); 

· bierze udział w uroczystościach klasowych i szkolnych; 

· na lekcjach pracuje w skupieniu nie przeszkadzając innym, nie 

rozmawia z kolegami, nie je, nie żuje gumy; 

· na przerwach zachowuje się w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu własnemu i innych; 

· kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 

· dba o kulturę słowa, używa form grzecznościowych (nie używa 

brzydkich słów); 

· nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków; 

· dba o higienę osobistą, ubioru, fryzury ; 

· prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu 

gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna 

projektu. 
 

Ocenę poprawne otrzymuje uczeń, który: 
· zazwyczaj jest przygotowany do lekcji; 

· stara się być aktywny na lekcji; 

· szanuje mienie własne i szkoły; 

· nosi obuwie zmienne; 

· nie używa w czasie zajęć dydaktycznych urządzeń elektronicznych 

(np.telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, itp.); 

· opuścił bez usprawiedliwienia maksymalnie 15 godzin lekcyjnych, 

spóźnia się na lekcje; 

· na uroczystościach szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku 

szkolnego, egzaminy, Wigilia itp.) ubrany jest w strój galowy (ciemne 

spodnie lub spódnica, biała bluzka lub koszula); 

· na lekcjach: rozprasza uwagę kolegów, utrudnia prowadzenie zajęć, 

alewykonuje polecenia nauczyciela, nie je, nie żuje gumy; 



  

· na przerwach zachowuje się w sposób nic zagrażający 

bezpieczeństwu własnemu i innych, reaguje na uwagi nauczyciela 

dyżurującego; 

· kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 

· używa form grzecznościowych (nie używa brzydkich słów) 

· nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków; 

· nie kradnie; 

· dba o higienę osobistą, ubioru, fryzury; 

· wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu 

gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych 

zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole; 

 

Ocenę nieodpowiednieotrzymuje uczeń, który: 
· opuścił bez usprawiedliwienia maksymalnie 30 godzin lekcyjnych, 

często spóźniasięna lekcje; 

· swoją postawa wywiera negatywny wpływ na rówieśników; stwarza 

sytuacjekonfliktowe; 

· łamie normy obowiązujące w środowisku np. nie reaguje na 

upomnienia, niepoprawia swojego zachowania, utrudnia prowadzenie 

lekcji, nagminnie nierespektuje zarządzeń dotyczących stroju i 

wyglądu, wykazuje brak kultury osobistej w kontaktach z innymi 

osobami, nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań, używa 

wulgaryzmów; 

· często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu 

gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg 

przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze 

zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego. 

 

Ocenę naganne otrzymuje uczeń, który: 
· notorycznie jest nieprzygotowany do lekcji; 

· wagaruje; 

· nie zmienia obuwia; 

· notorycznie łamie zakaz używania w czasie zajęć dydaktycznych 

urządzeńelektronicznych (np. telefony komórkowe, odtwarzacze MP3, 

itp.); 

· ma lekceważący stosunek do nauczycieli i kolegów; 

· celowo niszczy mienie szkoły i własność innych; 



  

· dopuszcza się kradzieży; 

· jest notowany przez policję za chuligańskie wybryki; 

· znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, stosuje szantaż 

zastraszanie; 

· na lekcjach: przeszkadza innym w pracy, nie reaguje na uwagi 

nauczyciela; 

· na przerwach zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu 

własnemu iinnych, 

· wdaje się w konflikty z kolegami, nie stosuje się do uwag 

nauczyciela dyżurującego; 

· używa wulgaryzmów w stosunku do kolegów i dorosłych; 

· pali papierosy, używa i namawia innych do spożywania alkoholu, 

brania środków odurzających; 

· nie wykazuje chęci poprawy; 

· nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze 

swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem 

projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do 

członków zespołu, jak i opiekuna. 

 

<<<<<@@@>>>>> 
 

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW 
priorytetowym elementem                         

odpowiedzialności prawnej nauczyciela 

(odpowiedzialność cywilna) 

Szkoła musi zapewnić: 
bezpieczeństwo zachowania i zdrowia ucznia, 

właściwe relacje między nauczycielem a uczniem 

oraz między uczniami, 

dobrą współpracę szkoły z rodzicami. 

 
  Jeżeli nauczyciel nie dopełni obowiązków i nie 

osiągnie oczekiwanych wyników w działalności edukacyjnej, 

prawo oświatowe nie przewiduje dotkliwych sankcji.  



  

Jedynie dyrektor może zastosować określone w prawie sankcje: 

 - pozbawienie naucz. dodatku motywacyjnego, 

 - pozbawienie nagrody, 

 - negatywna ocena pracy, 

 - kara porządkowa.    

 

 Jeżeli nauczyciel nie dopełni obowiązków w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa ucznia, prawo przewiduje 

wobec tego nauczyciela sankcje w postaci: 

 - kary porządkowej, 

 - kary dyscyplinarnej, 

 - wyroku na drodze sądowej. 

 

 BARDZO WAŻNE ! 
Za wszystko odpowiada dyrektor szkoły !!! 

Musi on monitorować i oceniać realizację obowiązków 

nauczyciela. 

 

Gdy dyrektor tego nie robi, toryzykuje, gdyż: 

      - dyrektora może ukarać PIP, Sanepid, GIODO; 

      - nauczyciela może ukarać dyrektor lub sąd. 
 

 

<<<<<@@@>>>>> 

Nawet 1 mln zł odszkodowania za 

wypadek ucznia 
04.07.2013 
 

Za wypadek na szkolnej wycieczceodpowieszkoła i organ 

prowadzący. 

Rodzice sparaliżowanego syna, byłego już ucznia szkoły z Sokolnik 

wygrali 1,2 mln zł odszkodowania za wypadek podczas szkolnej 

wycieczki.  

Odpowiedzialność finansowa za wypadek spadła na władze 

samorządowe. 

http://www.experto24.pl/appFiles/site_27/images/bigdoc/www-experto24-pl-80779-za-wypadek-na-szkolnej-wycieczce-odpowie-szkola-i-organ-prowadzacy.jpeg
http://www.experto24.pl/appFiles/site_27/images/bigdoc/www-experto24-pl-80779-za-wypadek-na-szkolnej-wycieczce-odpowie-szkola-i-organ-prowadzacy.jpeg


  

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły, 

poza dyrektorem ponosi także organ prowadzący, czyli gmina, powiat, 

województwo.  

Odpowiadają oni także za szkody wyrządzone przez nauczycieli, 

wychowawców i pracowników administracyjnych. przy dochodzeniu 

odszkodowania za wypadek ucznia, ważne jest, aby wykazać związek 

przyczynowy między wypadkiem a szkołą i to, że szkoła zawiniła 

zdarzeniu. 

Wycieczka miała miejsce 2 czerwca 2003 r. (poniedziałek). 
Trzech nauczycieli grupą  30 uczniów z Gimnazjumw Sokolnikach 

w gminie Niegowa wybrało się w Pieniny.  

Tam zorganizowano spływ Dunajcem. 

Jedna z łodzi wywróciła się, wszyscy wpadli do wody. Jeden z 

uczniów utonął,  inny przez wiele minut przebywał pod wodą. W 

efekcie u chłopca, Mateusza Wołkadoszło do niedotlenienia mózgu 

i paraliżu. 

Lekarze uratowali mu życie, ale do dziś nie jest w stanie 

samodzielnie funkcjonować. 

Mateusz w dalszym ciągu nie mówi, jest sparaliżowany, ale jego 

rehabilitacja powoli przynosi efekty. 

Jak się okazało flisak, który doprowadził do wypadku, był pijany 

(2,33 promil alkoholu).  Przesiedział w więzieniu 2,5 roku. 

Poszkodowany uczeń wystąpił do sądu o odszkodowanie w 

wysokości 690 tys. zł od gminy Niegowa jako organu 

prowadzącego szkołę w Sokolnikach.  

Sąd  nakazał gminie wypłacić odszkodowanie – razem z kosztami 

trwającego  kilka lat procesu i odsetkami to ponad milion złotych  

(1,3 mln. zł). 

Odpowiedzialność finansowa za brak odpowiedniego 

nadzoru 
 

Ewidentne błędy nauczycieli 
 

W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił "zupełną beztroskę w 

podejściu nauczycieli do bezpieczeństwa uczniów".  

I wyliczył:  



  

- przed rozpoczęciem przejażdżki nie ocenili stanu łodzi, w tym nie 

zauważyli nietrzeźwości górala, 

- nie dopilnowali, by był sprzęt ratowniczy, choć wiedzieli, że 

prawie żaden z uczniów nie umie pływać,  

- wreszcie na obie łodzie weszło więcej osób, niż wynikało z 

napisu na burtach (maksymalnie na jednej mogło płynąć 16 osób, ale 

za namową flisaka zdecydowano, że będzie to po 17 pasażerów).  

Co prawda zdaniem sądu nie była to bezpośrednia przyczyna 

wywrócenia łodzi, ale wydłużyła akcję ratunkową. 

 

- Za błędy nauczycieli odpowiedzialność spoczywa na organie 

prowadzącym szkołę - uznał sąd w wyroku. 

W grę wchodzi także odpowiedzialność za niezapewnienie 

właściwego nadzoru na uczniami. 
Opiera się ona na domniemaniu winy osoby, której obowiązkiem 

jest ten nadzór zapewnić.  

W tym przypadku to nie poszkodowany powinien wykazać winę 

nadzorującego nauczyciela, lecz on sam może uwolnić się od 

odpowiedzialności, gdy udowodni, że nadzór był sprawowany 

należycie a szkoda i tak nastąpiłaby przy starannym wykonywaniu 

pieczy nad uczniem. 

Winny nauczyciel nie odpowiada bezpośrednio  

Pomimo winy nauczyciela nie podlega on jednak odpowiedzialności. 

Nauczyciel jest jedynie podwładnym, za którego działanie 

odpowiedzialność ponosi kierownictwo, jeśli działanie to związane 

jest z wykonywaniem powierzonej pracownikowi czynności.  

 

W praktyceroszczenia kieruje się do dyrektora szkoły lub organu 

prowadzącego. 

Roszczenie nie będzie przysługiwało, jeśli szkoła nie zaniedbała 

obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w 

czasie organizowanych przez nią zajęć.  

W praktyce szkolnej odpowiedzialność cywilna dotyczy najczęściej 

odszkodowania za wypadek ucznia w przypadku naruszenia zasad 

związanych z obowiązkiem zapewnienia przez szkołę bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

http://lp.wip.pl/kwadrans-dla-dyrektora/


  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ratunkiem 

dla szkoły oraz nauczyciela 
W ochronie przed ewentualnymi roszczeniami i zapewnieniu pełnego 

zadośćuczynienia wyrządzonej szkody może pomóc ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej.  

Przedmiotem ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna za 

szkody na osobie lub w mieniu, wynikłe z uchybień w wykonywaniu 

czynności zawodowych.  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, służy zabezpieczeniu 

interesów majątkowych w sytuacji wyrządzenia szkody uczniowi.  

Gdy poszkodowany wystąpi z roszczeniem, a szkoła jest 

ubezpieczona, odszkodowanie za wypadek ucznia wypłaca 

towarzystwo ubezpieczeniowe. 

Podstawa prawna: 
 ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, 

poz. 2572 ze zm.). 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.). 

 rozporządzenie Rady Ministrów 6 września 2007 r. w sprawie form i 

zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych 

szkołach i placówkach (Dz. U. nr 163, poz. 1155 ze zm.). 

<<<<<@@@>>>>> 

 

TRAGEDIA PODCZAS SPŁYWU PRZEZ 

PRZEŁOM DUNAJCA 
 Rankiem 13 czerwca 1960 roku spływ Dunajcem rozpoczęli 

uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Zasadniczej Szkoły 

Gospodarczej z krakowskiej dzielnicy Nowa Huta. Miała to być 

trzydniowa wycieczka górska, w której uczestniczyło 43 uczniów i 

uczennic.  

Ich opiekunami byli Romualda Słabońska i Zdzisław Łaskawski.  

Wbrew obowiązującym wówczas przepisom grupa udała się na spływ 

bez uzgodnienia tego z miejscowym biurem obsługi ruchu 

turystycznego PTTK. Flisacy nie dość, że działali wbrew 

regulaminowi, to jeszcze załadowali na jedną z łodzi aż 25 osób.  

http://www.kwadransdyrektora.pl/zamow-subskrypcje-1041066
http://www.kwadransdyrektora.pl/zamow-subskrypcje-1041066


  

Po przepłynięciu około czterech kilometrów, na zakręcie przy 

Czerwonej Skale w pobliżu Kątów, łódź zaczęła się przechylać.  

 

Przy niebezpiecznie wysokim stanie wody czterej flisacy zabrali na 

własną rękę wycieczkę 43 uczniów z Nowej Huty. 
Poza terenem przystani zmontowali oni nieregulaminowe „szóstki”, 

na które wtłoczyli po 23-25 osób.  

Na bystrzynie silna fala chlusnęła na siedzących. Przestraszeni, rzucili 

się oni na jedną stronę, co spowodowało przechylenie przeciążonej 

tratwy i zsunięcie się wszystkich do wody. 

W falach Dunajca utonęło 18 osób, w tym 29-letnia 

wychowawczyni, Romualda Słabońska, flisak Władysław Regiec 

oraz 16 uczniów. 

Był to spływ „na dziko”, przy okazji którego flisacy złamali wszystkie 

możliwe przepisy dotyczące bezpieczeństwa.  

Wypadek ten sprawił, ze zaczęto bardzo rygorystycznie egzekwować 

zasady bezpieczeństwa i uczyniono Spływ Dunajcem imprezą o 

bardzo wysokim stopniu bezpieczeństwa. 

Pozostałych przy życiu przewoźników sąd skazał na kary więzienia do 

5 lat włącznie. 
 

 
 

 

<<<<<@@@>>>>> 
 

WYBRANE ELEMENTY OBOWIĄZKÓW                                  

w ZAKRESIE BHP 

Uczeń na posesji szkolnej: 

 Gdy uczeń wchodzi na posesję szkoły, jest pod opieką 

jej pracowników. 

 Uczeń na terenie obiektu szkolnego nie może 

pozostawać bez opieki pracowników szkoły.  



  

 Gdy uczeń, zamiast o godz. 7.50,przychodzi do szkoły o 

godz. 7.00, to dyrektor musi:    

- przekazać rodzicom informację, kiedy dziecko może przychodzić 

do szkoły,                                                  

- ustalić na tę okoliczność procedury opieki. 

Uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej: 

Od 2010 r. nauczyciel pracujący w świetlicy szkolnej na 

każdej lekcji odnotowuje obecność uczniów korzystających z tej 

formy opieki. 

W świetlicy szkolnej nie może przebywać uczeń, którego nie 

odnotujemy w dzienniku zajęć świetlicy szkolnej. 

 

 

 

 

PROWADZENIE DZIENNIKA ZAJĘĆ W ŚWIETLICY 

§11.1.Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym 

dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w 

danym roku szkolnym,wtym zajęcia opieki świetlicowej, o których 

mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191). W dzienniku zajęć w 

świetlicy należy dodatkowo odnotować, że przeprowadzenie zajęć 

stanowi realizację zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 

UWAGA !W szkołach ponadgimnazjalnych ustawa nie daje 

możliwości realizacji „godzin karcianych” w świetlicy. 
 

2.Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje sięplan pracy świetlicy na 

dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze 

świetlicy oraz oddział, do którego uczęszczają, a także tematy 

przeprowadzonych zajęć, oraz odnotowuje się obecność uczniów 

na poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć 



  

wychowawca świetlicy potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 

ust. 5. 

BARDZO WAŻNE ! 
1. Dane osobowe uczniów wpisanych do dziennika zostały 

znacząco ograniczone. 

2. Obecność uczniów sprawdzamy na każdej godzinie zajęć. 

3. Nauczyciel musi posiadać informację, ilu uczniów będzie 

korzystać ze świetlicy, kto nieobecny i dlaczego. 

Na świetlicę dzieci nie mogą przychodzić samowolnie i 

wychodzić bez kontroli nauczyciela. 

Uczeń wyłącznie pod nadzorem nauczyciela 

Na terenie szkoły dzieci przebywają wyłącznie pod 

nadzorem nauczyciela. 
 

Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zmianami w: 2009 r. nr 139, poz. 

1130; 2010 r. nr 215, poz. 1408; 2011 r. nr 161, poz. 968) 
 

§ 13. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez 

nadzoru upoważnionej do tego osoby. 

§ 14. 1. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem 

nauczyciela. 

 

Nie wolno wyprosić nauczyciela z lekcji (np. do dyrektora, do 

telefonu, do rodzica, do akwizytora pomocy naukowych). 

Nie wolno nauczycielowi podczas lekcji lub dyżuru 

załatwiać jakichkolwiek innych spraw. 



  

Podczas imprez sportowych oraz krajoznawczo – 

turystycznych za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialność 

ponosi organizator oraz nauczyciele opiekujący się młodzieżą. 

Podczas wycieczek i innych form krajoznawczo – 

turystycznych, nie wolno organizować tzw. czasu wolnego. 

Tygodniowa organizacja zajęć: 

Gdy uczeń nie uczęszcza na lekcje religii, musi być pisemny 

wniosek rodzica. Aby mógł przychodzić do szkoły godzinę później 

lub wychodzić godzinę wcześniej, musi być pisemna prośba 

rodzica. 

Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego decyzją 

dyrektora szkoły może na pisemną prośbę rodzica przyjść do 

szkoły godz. później, a w środku dnia przebywać w świetlicy lub 

bibliotece szkolnej. O takim rozwiązaniu organizacyjnym należy 

poinformować rodzica. 

Wszystkie doraźne zwolnienia ze szkoły wymagają 

wcześniejszej pisemnej lub telefonicznej prośby rodzica (ustalić 

w statucie szkoły). 

O doraźnych bądź stałych zmianach w tygodniowym 

rozkładzie zajęć rodzice muszą być poinformowani 

natychmiast. 

Dzieci, szczególnie poniżej 13. roku życia, nie mogą wyjść 

wcześniej, niż wiedzą o tym rodzice. 

W żadnym typie szkoły uczeń nie może mieć tzw. 

„okienek”. 

Nauczanie indywidualne w domu czy na  



  

terenie szkoły? 

Tę formę edukacji realizujemy wyłącznie tak, jak zaleciła 

to poradnia psychologiczno – pedagogiczna. Dyrektor szkoły 

nie może tego zmienić. 

Dyżury nauczycieli podczas przerw 

Liczbę nauczycieli dyżurujących oraz obszar określa 

dyrektor szkoły. 

W szkole nie może być „martwych punktów” bez nadzoru 

dyżurującego nauczyciela. 

Nauczyciel podczas dyżuru pracuje; to nie jest dla niego 

czas relaksu. Gdy musi zejść z dyżuru, ktoś inny musi go 

zastąpić. 

Dyrektor planując zmiany za nieobecnego nauczyciela, 

musi także za niego zaplanować dyżur. 

Dyżury uczniów podczas przerw 

W żadnym typie szkoły uczniom nie wolno pełnić dyżurów 

!!! 
 

Dowożenie uczniów na zawody,konkursy,  

wycieczki 

 

Nauczyciel nie może używać prywatnego samochodu do 

służbowego przewozu uczniów na zawody sportowe lub 

konkursy. 



  

Ilość miejsc w autokarze musi być dostosowana do ilości  

uczniów. Nie wolno dostawiać dodatkowych krzeseł, taboretów. 

 

Dolegliwości zdrowotne uczniów 

§ 31. 1. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń 

dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i 

wydolności ćwiczących. 

2. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości 

zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania 

planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców 

(opiekunów). 

3. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i 

urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących. 

Pismo Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2010 r. informuje o 

możliwości podawania uczniowi leków w szkole. 

 

MINISTERSTWO ZDROWIA                     - 

DEPARTAMENTMATKI I DZIECKA 

 

(Warszawa, 4 maja 2010 r.) 

 

Stanowisko w sprawie możliwości podawania leków dzieciom 

przez nauczycieli w szkole i przedszkolu. 

 

1.  Stany nagłe 
W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga 

natychmiastowej interwencji lekarskiej nauczyciel, dyrektor 

szkoły lub pielęgniarka zobowiązani są do podjęcia działań 

pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności 

oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego.  

Jednocześnie, obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie 

rodziców lub opiekunów prawnych 

 



  

2.Inne problemy zdrowotne zgłaszane przez uczniów 

W innych przypadkach, gdy uczeń zgłasza wystąpienie 

problemu zdrowotnego (np. dolegliwości bólowych), 

pielęgniarka po rozmowie z uczniem zawiadamia rodziców/ 

opiekunów prawnych, z zaleceniem konieczności odbycia 

konsultacji lekarskiej. W sytuacji nieobecności pielęgniarki, do 

podjęcia powyższych działań zobowiązany jest dyrektor 

placówki oświatowej lub upoważniona przez niego osoba. 

 

3. Podawanie leków uczniom z chorobą przewlekłą 
W odniesieniu do ucznia z chorobą przewlekle, kiedy występuje 

konieczność stałego podawania mu leków w szkole, rodzice 

dziecka (przed przyjęciem go do placówki) obowiązani są do 

przedłożenia informacji: 

- na jaką chorobę dziecko choruje? 

- jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób 

dawkowania? 

Konieczne jest również dołączenie zlecenia lekarskiego oraz 

pisemnego upoważnienia pielęgniarce do podawania dziecku 

leków. Wymóg ten dotyczy także uczniów pełnoletnich. 

 

W czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej - 

w sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka wymaga podania leku lub 

wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru we 

krwi u dziecka chorego na cukrzycę;podawanie leku drogą 

wziewną dziecku choremu na astmę) - czynności te mogą 

wykonywać również inne osoby (w tym: samo dziecko, rodzic, 

nauczyciel), jeżeli odbyły przeszkolenie w tym zakresie.  

Osoby przyjmujące zadanie muszą wyrazić na to zgodę, zaś 

posiadanie wykształcenia medycznego nie jest wymogiem 

koniecznym.  

Delegowanie przez rodziców uprawnieńdo wykonywania 

czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda 

pracownika szkoły i zobowiązanie do sprawowania opieki 

winny mieć formę umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy 

rodzicami dziecka przewlekle chorego, a pracownikiem 

szkoły. 



  

Dagmara Korbasińska  

Dyrektor Departamentu  

Matki i Dziecka 

 

 

Wszyscy pracownicy szkoły muszą być poinformowani, 

gdzie znajdują się apteczki i w co są zaopatrzone. 

Sukcesywnie co roku szkolić nauczycieli z zakresu 

udzielania pomocy przedlekarskiej: 

 - musi być coraz więcej osób przeszkolonych, 

 - co kilka lat należy aktualizować wiedzę. 

 

Nie może być tak, że w szkole nikt nie chce być 

przeszkolonym do udzielania pomocy przedlekarskiej. 

 

Inne regulacje prawne 

obowiązekbieżącej ewaluacji efektów własnej pracy 

dydaktyczno - wychowawczej 

obowiązekmonitorowania określonej w ramowym planie 

nauczania sumy godzin danej edukacji przedmiotowej. 

 

PAMIĘTAJ ! Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów 

nauczania nakłada na nauczyciela obowiązek przepracowania w 

etapie edukacyjnym określonej liczby godzin danych zajęć 

edukacyjnych. 

PRZYKŁAD :  

 w klasach I – III SP: język obcy nowożytny : 190 godz. 

wychowanie fizyczne  : 290 godz. 

*   w gimnazjum         :język polski                 : 450 godz. 

matematyka                : 385 godz. 

*   w liceum ogóln.     : język polski                  : 360 godz. 

    [zakres podstawowy]    dwa języki obce      : 450 godz. 

matematyka                   : 300 godz.    



  

PAMIĘTAJ ! 
Minister określił ww. liczby godzin dla całego etapu 

edukacyjnego.  Nauczyciel i dyrektor szkoły monitorują realizację 

tych sum na bieżąco, np. co pół roku. 

 

obowiązek planowania zadań edukacyjnych 

           (sporządzanie planów zajęć edukacyjnych) 
 

Stanowisko MEN w sprawie planów wynikowych lub 

rozkładów nauczania 
 

DPN - 1/ZF - 532- 6/2010
 

Warszawa, 1 października 2010 r. 

Szanowni Państwo 

Kuratorzy Oświaty 

W związku z napływającymi w ostatnim czasie do Ministerstwa 

Edukacji Narodowej sygnałami od dyrektorów szkół i nauczycieli 

dotyczącymi obarczania ich nie zawsze uzasadnionymi 

obowiązkami biurokratycznymi polegającymi na konieczności 

pisemnego sporządzania różnego rodzaju planów i innych 

opracowań, uprzejmie proszę o zaniechanie tego rodzaju 

wymagań. 
Podstawowym obowiązkiem każdego nauczyciela jest pełna 

realizacjadopuszczonegona wniosek nauczyciela lub nauczycieli 

przez dyrektora szkoły do użytku w danej szkole programu 

nauczania ogólnego lub programu nauczania dla zawodu lub dla 

profilu.  

Program ten musi spełniać kryteria określone odpowiednio w § 4 lub § 

5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 

r. w sprawie dopuszczana doużytku w szkole programów 

wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz 

dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz, 

730), 

Natomiast nieuzasadnionym i zbędnym jest nakładanie na 

nauczycieli obowiązku pisemnego opracowywania np. tzw. „planów 

wynikowych” lub rozkładów materiału nauczania.  

Takiego obowiązku nie przewidują obowiązujące akty prawne. 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/komunikaty-men/2587-stanowisko-men-w-sprawie-planow-wynikowych-lub-rozkadow-nauczania
http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/komunikaty-men/2587-stanowisko-men-w-sprawie-planow-wynikowych-lub-rozkadow-nauczania


  

Dlatego też uprzejmie proszę Państwa Kuratorów Oświaty o 

przekazanie powyższej informacji dyrektorom szkół i placówek 

oraz o kontynuowanie działań wspierających pracę nauczycieli 

bez obarczania ich zbędnymi biurokratycznymi obowiązkami. 
Z poważaniemDyrektor Departamentu Programów Nauczania i 

PodręcznikówMałgorzataSzybalska 
 
 

obowiązek wystawiania ocen, egzaminowania 

ustawa o systemie oświaty: 
art. 22.2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi 

ponadto,  w drodze rozporządzenia: 

4) warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, z uwzględnieniem: 

a) prawa ucznia do jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji o 

wymaganiach edukacyjnych, 

b) tworzenia wewnątrzszkolnych zasad oceniania, 

c) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 

d) przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

ucznia w nauce, 

e) kompetencji okręgowych komisji egzaminacyjnych w zakresie  

przygotowywania, przeprowadzania i oceniania sprawdzianu i 

egzaminów, 

f) możliwości zwalniania z części lub całości sprawdzianu i egzaminu 

laureatów i finalistów odpowiednio konkursów i olimpiad 

przedmiotowych, 

g) możliwości unieważnienia sprawdzianu lub egzaminu w przypadku 

stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania 

sprawdzianu i egzaminów, jeżeli to naruszenie mogło mieć wpływ na 

wynik sprawdzianu lub egzaminu; 

 

<<<<<@@@>>>>> 

 
 

 

 

 



  

DOKUMENTACJA SZKOLNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego: 

 
USTAWA 

z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) 

 

Art. 44o.1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w 

każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej. 

 

2.W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem 

rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem 

zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o 

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, 

na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców 

ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii 

wychowawcy oddziału. 
 

ZWRÓĆ UWAGĘ ! 
 

1. Decyzję o niepromowaniu podejmuje rada pedagogiczna 

(uchwała stanowiąca). 

2. Gdy wniosek w tej sprawie do rady pedagogicznej składają 

rodzice (pisemnie, oboje rodzice), wychowawca wyraża 

opinię na piśmie. 



  

3. Gdy wniosek w tej sprawie do rady pedagogicznej składa 

wychowawca oddziału, opinię na piśmie muszą przedłożyć 

obydwoje rodzice. 

4. Jeżeli rada pedagogiczna podejmie uchwałę o 

niepromowaniu, uczeń otrzymuje świadectwo (ocena 

opisowa) z decyzją, że uczeń nie otrzymuje promocji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Uchwała w sprawie postanowienia o powtarzaniu klasy                       

I lub II lub III szkoły podstawowej  
 

 

Uchwała   nr....... 

Rady Pedagogicznej   Szkoły Podstawowej im. ....................................  

..............................................................w...................................................................................  

z dnia................................................. 

w sprawie postanowienia o powtarzaniu klasy pierwszej [ drugiej, trzeciej ]  

przez ucznia............................................................................................. .......................................   

 

Na podstawie art. 44o ust. 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami), uwzględniając 

wniosek wychowawcy klasy z dnia.............. ................oraz opinię rodziców ucznia 

wyrażoną w piśmie z dnia................. .................Rada Pedagogiczna:  

 

§ 1  

Postanawia o powtarzaniu  klasy pierwszej [drugiej, trzeciej] w roku 

szkolnym.............................przez 

ucznia…………………………………………………………………………………………………

……….. .     

 

§ 2 

      Powodem podjętej decyzji jest [poziom rozwoju i osiągnięć ucznia w 

bieżącym roku szkolnym,  stan zdrowia ucznia mający niekorzystny wpływ na 

wyniki edukacyjne w bieżącym roku szkolnym]. 
 

 

§ 3 



  

Wniosek wychowawcy oddziału oraz opinia rodziców są załącznikami do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

       Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

§ 5 

       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

      Podpis 

                                                          Przewodniczącego Rady Pedagogicznej 

 
                                                           ............................................................................ 

   Inna wersja uchwały w sprawie postanowienia o powtarzaniu klasy                       

I lub II lub III szkoły podstawowej  
 

Uchwała   nr ....... 

           Rady Pedagogicznej   Szkoły Podstawowej im......................................................  

..............................................................w...............................................................................................  

z dnia....................... 

w sprawie postanowienia o powtarzaniu klasy pierwszej [ drugiej, trzeciej ]  

przez ucznia.................... ................................................................................................................... 

 

Na podstawie art. 44o ust. 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami), uwzględniając 

wniosek rodziców ucznia z dnia .................... ................oraz opinię wychowawcy 

oddziału wyrażoną w piśmie z dnia................. ......................................................Rada 

Pedagogiczna:  
 

§ 1  

Postanawia o powtarzaniu  klasy pierwszej [drugiej, trzeciej] w roku 

szkolnym...........................................przez 

ucznia…………………………………………………………………………………………………

……….. .     

 

§ 2 

      Powodem podjętej decyzji jest [poziom rozwoju i osiągnięć ucznia w 

bieżącym roku szkolnym,  stan zdrowia ucznia mający niekorzystny wpływ na 

wyniki edukacyjne w bieżącym roku szkolnym]. 

 

 

§ 3 



  

Wniosek rodziców ucznia oraz opinia wychowawcy są załącznikami do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

       Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

§ 5 

       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

      Podpis 

                                                          Przewodniczącego Rady Pedagogicznej 
 
                                                           ......................................................................................................... 

 

OCENIANIE UCZNIA  -  bardzo ważne zadanie nauczyciela 

 

Dyrektor szkoły odpowiada za wszystko: 

- planuje, 

- organizuje, 

- przewodzi i monitoruje, 

- ocenia wykonanie przez nauczycieli obowiązków. 
 

USTAWA 
z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty 
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami w r.: 2016 poz. 35 , 

poz. 64 i poz. 195) 

 

Rozdział 3a 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych 

od art. 44a. …………. 
 

<<<<<@@@>>>>> 
 

Dz. U. z 2015 r. poz. 843 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 10 czerwca 2015 r. 



  

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. zdnia 28 sierpnia 2015 r.) 
 

<<<<<@@@>>>>> 
 

TO DOTYCZY WSZYSTKICH NAUCZYCIELI: 
Art. 44b.1.Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

 

2. W szkole policealnej nie ocenia się zachowania ucznia. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności w stosunku do: 

 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z 

realizowanych w szkole programów nauczania; 

 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 

programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

4.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania 

przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków 

określonych w statucie szkoły. 

 

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w 

ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi 

informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

 



  

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i 

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia; 

 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

 

 

 

 

BARDZO WAŻNE ! 
 

Art. 44b.6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

 

 

1)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych 

do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w 

szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 13 ust. 3; 

 

2)ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

 

3)ustalanieocenbieżących i śródrocznychocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16 

ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b; 

 

5)ustalanie rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 

3, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

 

6)ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż 

przewidywanerocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

 



  

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o 

postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia. 
 

Poniżej mamy określoną strukturę przedmiotowych zasad 

oceniania: 

Art. 44b.8.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują 

uczniów oraz ich rodziców, a w szkole policealnej – uczniów, o: 

1) wymaganiach edukacyjnychniezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej – 

semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, a w 

szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. 

9. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego 

informuje uczniów oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

10. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa 

statut szkoły. 

<<<<<@@@>>>>> 
OBOWIĄZEK INDYWIDUALIZOWANIA WYMAGAŃ 

USTAWA 

z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty 
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami w r.: 2016 poz. 35 , 

poz. 64 i poz. 195) 
 

Art. 44c. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na 

zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie metod i form 

pracy z uczniem. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których 

mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 

 

 

Dz. U. z 2015 r. poz. 843 



  

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 10 czerwca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. zdnia 28 sierpnia 2015 r.) 
 

 

§4.1.Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może 

być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III 

szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej. 

 

2.Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole 

zadania z zakresu pomocy psychologiczno- -pedagogicznej 

prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody 

rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo 

pełnoletniego ucznia opinia, o której mowa w ust. 1, może być 

wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

3.Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się 

do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz 

opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym 

rodziców albo pełnoletniego ucznia. 

 

<<<<<@@@>>>>> 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

 

Zgoda na objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
 

 

  …………………………………….      (miejscowość, data) 

 

 

 

…………….…..................... 

      (imię i nazwisko)       

……………………………………. 

       (adres zamieszkania) 

…………………………………… 

            (nr telefonu) 

 

 

        Pani - Pan 

                                                                                   Dyrektor 
        ………………………………………. 

 

 

1. Wyrażam zgodę na objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz 

udział   w zajęciach specjalistycznych mojej córki - mojego syna 

……………………………………….…………………… urodzonej/go dnia                                      

………………………………..………w…………………………………………….………… 

zamieszkałej – zamieszkałego w ……………………………………………………... 

2. W związku z posiadaniem przez moje dziecko orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 (ustawy o ochronie danych 

osobowych).  
 

 

 

…………………………………………….. 

(podpis) 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

OCENY nauczyciel MUSI UZASADNIĆ ! 
USTAWA 

z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty 
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami w r.: 2016 poz. 35 , 

poz. 64 i poz. 195) 
 

Art. 44e.2.Ocenysą jawne dla ucznia i jego rodziców. W szkole policealnej 

oceny są jawne dla ucznia. 

3.Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenęw sposób określony w statucie szkoły. 

4.Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniasą udostępniane uczniowi i 

jego rodzicom. W szkole policealnej sprawdzone i ocenione pisemne prace 

ucznia są udostępniane uczniowi. 

5.Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k 

ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 

44m ust. 1, zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n, oraz inna dokumentacja 

dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom. 

6. W szkole policealnej dokumentacja, o której mowa w ust. 5, jest udostępniana 

uczniowi do wglądu na jego wniosek. 

7. Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5, określa 

statut szkoły. 

 

<<<<<@@@>>>>> 

 

 

OCENIĆ ZACHOWANIE UCZNIA                                                     

-  bardzo trudna sztuka 
 

USTAWA 
z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty 



  

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami w r.: 2016 poz. 35 , 

poz. 64 i poz. 195) 

 

Art. 44b ust. 4Ocenianie zachowania ucznia polega na 

rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz 

uczniów danego oddziału  stopnia respektowania przez ucznia: 

zasad współżycia społecznego, 

norm etycznych, 

obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.  
 

 

Dz. U. z 2015 r. poz. 843 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 10 czerwca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych 

(Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) 
 

§13.1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

uwzględnia następujące podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie sięzobowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnezdobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałośćohonoritradycje szkoły; 

4) dbałośćopiękno mowy ojczystej; 

5) dbałośćobezpieczeństwoizdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie sięwszkoleipoza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

8) udział w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego 

 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI:zredagowane przez 

Kuratorium Oświaty w Krakowie 
7) Brak kryteriów oceniania zachowania - przemyślanych, 

spójnych z koncepcją wychowawczą szkoły.  



  

8) Kryteria oceniania zachowania są wadliwe – nie 

uwzględniają definicji, nie są zgodne z obszarami 

podlegającymi ocenie, nie odnoszą się do obowiązków ucznia 

określonych w statucie. 

9) Punktowe kryteria oceniania zachowania; algorytmy i wzory 

służące do ustalania ocen zachowania.  

10) Ocena zachowania nie jest wykorzystywana, jako 

środek wychowawczy.  

11) Brak systemu bieżącego oceniania zachowania uczniów.  

12) Ustalanie klasyfikacyjnych ocen zachowania ucznia „na 

tle klasy”. 

<<<<<@@@>>>>> 
Kryteria ocen zachowania – szkoła podstawowa                           

i gimnazjum 
 

 

 

kryteria umieszczone w statucie szkoły 

 

Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 
1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3. dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4. dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych 

osób; 

6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7. okazywanie szacunku innym osobom; 

8. udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

 

 

Ad.1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 
· wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę 

· systematyczne i punktualne uczęszczanie na lekcje i inne zajęcia 

· sumienność w nauce (przygotowywanie się do lekcji, odrabianie 

pracdomowych) 

· usprawiedliwianie nieobecności i spóźnień 



  

· zmiana obuwia. 

 

Ad.2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności 

szkolnej: 
· reagowanie na wszelkie przejawy zła i nietolerancji 

· pomoc słabszym w nauce i trudnych sytuacjach życiowych 

· troska o mienie szkoły - sprzęt szkolny i pomoce naukowe 

· poszanowanie rzeczy własnych i kolegów 

· dbałość o ład, porządek i estetykę klasy, korytarzy szkolnych i 

otoczenia szkoły 

· czynny udział w pracach społecznych np. pomoc w dekoracji sal 

lekcyjnych i korytarzy 

· udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach 

sportowych 

 

Ad.3. dbałość o honor i tradycje szkoły: 
· szacunek wobec symboli szkoły i symboli narodowych: sztandaru, 

hymnu, godła 

· tworzenie tradycji i zwyczajów społeczności szkolnej 

· poszerzenie wiedzy na temat historii szkoły 

· godne reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym i nie tylko 

· dbałość o dobre imię szkoły 

· udział w przygotowaniu programów na uroczystości szkolne i 

klasowe 

· pełnienie funkcji klasowych i szkolnych 

 

Ad.4. dbałość o piękno mowy ojczystej: 
· poprawne wypowiadanie się zgodnie z normą językową 

· przestrzeganie kultury języka 

· nie używanie wulgaryzmów, zwrotów i wyrażeń ordynarnych 

· stosowanie form grzecznościowych w relacjach z nauczycielami, 

pracownikami szkoły i rówieśnikami 

 

Ad.5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz 

innych osób: 
· wystrzeganie się przemocy fizycznej i agresji słownej 

· nieuleganie nałogom 



  

· zakaz przynoszenia i używania niebezpiecznych narzędzi 

· zachowanie rozwagi i ostrożności w czasie przerw, zajęć lekcyjnych, 

wycieczek szkolnych itp. 

· przestrzeganie zasad BHP 

· pomoc osobom słabszym i niepełnosprawnym 

· przestrzeganie zasad higieny, dbałość estetykę ubioru i fryzury 

 

Ad.6. godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 
· używanie zwrotów grzecznościowych 

· respektowanie norm obyczajowych moralnych (uczciwość, 

prawdomówność,życzliwość, uprzejmość) 

· kulturalne zachowanie się w szkole i miejscach publicznych 

· przeciwdziałanie przejawom niewłaściwego zachowania 

 

Ad.7. okazywanie szacunku innym osobom: 
· tolerancja wobec osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, 

odmienności religijnych i kulturowych 

· okazywanie pomocy i szacunku osobom starszym i 

niepełnosprawnym 

· przestrzeganie zasad życzliwości, uprzejmości, serdeczności w 

kontaktach zinnymi ludźmi 

 

Ad.8. udział w realizacji projektu edukacyjnego: 
· zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego; 

· przestrzeganie zasad współpracy w grupie: 

· stosunek do powierzonych zadań. 

 

Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając 

opinięczłonków Rady Pedagogicznej, a także uczniów, którzy mogą 

wyrażać własnąopinię o zachowaniu swoim i kolegów. 

 

Wychowawca klasy w szczególnym przypadku może podwyższyć 

uczniowi roczną ocenę zachowania na koniec roku szkolnego, gdy  w 

I okresie uczeń miał niższą ocenę zachowaniaza opuszczone bez 

usprawiedliwienia godziny lekcyjne, a w II okresie nastąpiła 

znacznapoprawa - co najmniej 50 %). 

 



  

Wystawiając ocenę zachowania (półroczną i roczną) należy w 

dzienniku lekcyjnym zamieścić następujące rubryki: 

 

 

 
 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Działalność na rzecz 

klasy i szkoły 

Kultura osobista Stosunek                            

do rówieśników, 

pracowników szkoły 

i innych osób 

Ad 1, 8 Ad 2, 3 Ad 4, 5, 6 Ad 7 

 

 

Ocenę wzorowe otrzymuje uczeń, który: 
· wzorowo wypełnia obowiązki szkolne; 

· nie ma godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, nie spóźnia się 

na lekcje; 

· na bieżąco usprawiedliwia swoje godziny nieobecne ( 2 tygodnie ). 

· godnie reprezentuje szkołę w środowisku; bierze udział w 

uroczystościachszkolnych, patriotycznych, pracach użytecznych na 

rzecz szkoły i środowiska; 

· na uroczystościach szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku 

szkolnego,egzaminy, Wigilia itp.) ubrany jest w strój galowy (ciemne 

spodnie lub spódnica, biała bluzka lub koszula); 

· zawsze wzorowo zachowuje się w szkole i poza nią; 

· jest chętny do pomocy innym w rozwiązywaniu problemów; 

· systematycznie nosi obuwie na zmianę; 

· nie używa w czasie zajęć dydaktycznych urządzeń elektronicznych 

(np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP 3, itp.); 

· używa poprawnej polszczyzny, form grzecznościowych (nie używa 

brzydkich słów) 

· nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków; 

· dba o higienę osobistą, ubioru, fryzury z uwzględnieniem 

następujących zakazów: nie maluje włosów i paznokci, nie nosi 

makijażu, nosi ubrania zakrywające brzuch i ramiona; 

· jest prawdomówny i zdyscyplinowany; 

· cieszy się autorytetem, jest wzorem dla kolegów; 



  

· podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczy                                     

w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczy w kluczowych 

działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji. 
 

oraz dodatkowo spełnia jeden z poniższych warunków: 
- uczestniczy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych; 

- jest inicjatorem /współorganizatorem prac społecznych na rzecz 

szkoły lub środowiska; 
 

 

Ocenę bardzo dobre otrzymuje uczeń, który: 
· bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne; 

· nie ma godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, nie spóźnia się 

na lekcje; 

· na bieżąco usprawiedliwia swoje nieobecności; 

· systematycznie nosi obuwie na zmianę; 

· nie używa w czasie zajęć dydaktycznych urządzeń elektronicznych 

(np.telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, itp.); 

· bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań; 

· wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, innymi nauczycielami 

orazswoimi rówieśnikami; 

· jest chętny do pomocy innym w rozwiązywaniu problemów; 

· na uroczystościach szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku 

szkolnego, egzaminy, Wigilia itp.) ubrany jest w strój galowy (ciemne 

spodnie lub spódnica, biała bluzkalub koszula); 

· kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 

· dba o kulturę słowa, używa form grzecznościowych (nie używa 

brzydkich słów); 

· nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków; 

· dba o higienę osobistą, ubioru, fryzury z uwzględnieniem 

następujących zakazów: nie maluje włosów i paznokci, nie nosi 

makijażu, nosi ubrania zakrywające brzuch i ramiona; 

· pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, 

wspomagającczłonków zespołu. 

 

Ocenę dobre otrzymuje uczeń, który: 
· przygotowuje się do lekcji ustnie i pisemnie; 



  

· prowadzi zeszyty i dba o wygląd podręczników; 

· bierze udział w lekcjach; 

· opuścił bez usprawiedliwienia maksymalnie 7 godzin lekcyjnych, 

czasami spóźnia się na lekcje; 

· systematycznie nosi obuwie na zmianę; 

· nie używa w czasie zajęć dydaktycznych urządzeń elektronicznych 

(np.telefonów komórkowych, odtwarzaczy :MP3, itp.); 

· na uroczystościach szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku 

szkolnego,egzaminy, Wigilia itp.) ubrany jest w strój galowy (ciemne 

spodnie lub spódnica, biała bluzka lub koszula); 

· bierze udział w uroczystościach klasowych i szkolnych; 

· na lekcjach pracuje w skupieniu nie przeszkadzając innym, nie 

rozmawia z kolegami, nie je, nie żuje gumy; 

· na przerwach zachowuje się w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu własnemu i innych; 

· kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 

· dba o kulturę słowa, używa form grzecznościowych (nie używa 

brzydkich słów); 

· nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków; 

· dba o higienę osobistą, ubioru, fryzury ; 

· prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu 

gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna 

projektu. 
 

Ocenę poprawne otrzymuje uczeń, który: 
· zazwyczaj jest przygotowany do lekcji; 

· stara się być aktywny na lekcji; 

· szanuje mienie własne i szkoły; 

· nosi obuwie zmienne; 

· nie używa w czasie zajęć dydaktycznych urządzeń elektronicznych 

(np.telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, itp.); 

· opuścił bez usprawiedliwienia maksymalnie 15 godzin lekcyjnych, 

spóźnia się na lekcje; 

· na uroczystościach szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku 

szkolnego, egzaminy, Wigilia itp.) ubrany jest w strój galowy (ciemne 

spodnie lub spódnica, biała bluzka lub koszula); 

· na lekcjach: rozprasza uwagę kolegów, utrudnia prowadzenie zajęć, 

alewykonuje polecenia nauczyciela, nie je, nie żuje gumy; 



  

· na przerwach zachowuje się w sposób nic zagrażający 

bezpieczeństwu własnemu i innych, reaguje na uwagi nauczyciela 

dyżurującego; 

· kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 

· używa form grzecznościowych (nie używa brzydkich słów) 

· nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków; 

· nie kradnie; 

· dba o higienę osobistą, ubioru, fryzury; 

· wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu 

gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych 

zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole; 

 

Ocenę nieodpowiednieotrzymuje uczeń, który: 
· opuścił bez usprawiedliwienia maksymalnie 30 godzin lekcyjnych, 

często spóźniasięnalekcje; 

· swoją postawa wywiera negatywny wpływ na rówieśników; stwarza 

sytuacjekonfliktowe; 

· łamie normy obowiązujące w środowisku np. nie reaguje na 

upomnienia, niepoprawia swojego zachowania, utrudnia prowadzenie 

lekcji, nagminnie nierespektuje zarządzeń dotyczących stroju i 

wyglądu, wykazuje brak kultury osobistej w kontaktach z innymi 

osobami, nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań, używa 

wulgaryzmów; 

· często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu 

gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg 

przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze 

zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego. 

 

Ocenę naganne otrzymuje uczeń, który: 
· notorycznie jest nieprzygotowany do lekcji; 

· wagaruje; 

· nie zmienia obuwia; 

· notorycznie łamie zakaz używania w czasie zajęć dydaktycznych 

urządzeńelektronicznych (np. telefony komórkowe, odtwarzacze MP3, 

itp.); 

· ma lekceważący stosunek do nauczycieli i kolegów; 

· celowo niszczy mienie szkoły i własność innych; 



  

· dopuszcza się kradzieży; 

· jest notowany przez policję za chuligańskie wybryki; 

· znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, stosuje szantaż 

zastraszanie; 

· na lekcjach: przeszkadza innym w pracy, nie reaguje na uwagi 

nauczyciela; 

· na przerwach zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu 

własnemu iinnych, 

· wdaje się w konflikty z kolegami, nie stosuje się do uwag 

nauczyciela dyżurującego; 

· używa wulgaryzmów w stosunku do kolegów i dorosłych; 

· pali papierosy, używa i namawia innych do spożywania alkoholu, 

brania środków odurzających; 

· nie wykazuje chęci poprawy; 

· nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze 

swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem 

projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do 

członków zespołu, jak i opiekuna. 

 

<<<<<@@@>>>>> 
 

 

OCENIANIE w WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
od 1 września 2015 r. 

 

Nowe zasady oceniania na wychowaniu fizycznym 
 

Mają teraz liczyć się chęci a nie wyłącznie umiejętności czy 

osiągnięcia sportowe.  

Sam wysiłek oraz udział w zajęciach jest niezwykle istotny i on 

będzie podstawą do wystawienia ocen z wychowania fizycznego.  
 

PODSTAWA PRAWNA, czyli gdzie to zapisano? 
 

Dz. U. z 2015 r. poz. 843 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 



  

z dnia 10 czerwca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowaniai promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych 

(Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) 

Wysiłek i ciężka praca będzie doceniona 
 
Sam wysiłek, wkład ucznia oraz pracowitość, starannie wykonywane 

ćwiczenia, wywiązywanie się z obowiązków będą ważniejsze od 

sukcesów sportowych.  

Uczniowie słabsi czy mniej uzdolnieni również będą mieli szanse na 

dobre oceny z wychowania fizycznego. 

 

 
Obecność na zajęciach równie istotna 
 

Bardzo duży wpływ na ocenę z wychowania fizycznego ma obecność 

dziecka na zajęciach.  

To zapobiegnie przed zaliczeniami ćwiczeń na ostatnią chwilę przed 

końcem okresu.  

Najbardziej będą nagradzane osoby, które systematycznie ćwiczą i 

uczestniczą w zajęciach.  

A nie te, nawet najlepsze a opuszczające zajęcia. 

 

PONIŻEJ ZAPIS PRAWNY: 
§11.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć 

technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede 

wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej. 
 

Kiedy „piątka”? Kiedy „czwórka”, czyli o nowym 

sposobie oceniania 



  

 

Najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie dalej będą otrzymywać 

szóstki.  

Jednak ci najsłabsi będą mieścić się w granicach piątki i czwórki.  

To pozytywna zmiana, ponieważ trójkę czy dwójkę z wychowania 

fizycznego niektórzy traktowali, jako osobistąporażkę i się jej 

wstydzili. 

 

Nauczyciel wychowania fizycznego musi: 
1. bardzo dokładnie poznać wszystkie trzy części podstawy 

programowej; 

2. wybrać program nauczania i skorelować jego treści z podstawą 

programową; 

3. opracować plan dydaktyczny (rozkład materiału); 

4. opracować przedmiotowe zasady oceniania, których najważniejszą 

częścią składową będą wymagania edukacyjne; 

5. indywidualizować wymagania. 

 

PONIŻEJ ZAPIS PRAWNY: 
 

USTAWA 
z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) 

 

Art. 44b.8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego 

informują uczniów oraz ich rodziców, a w szkole policealnej – 

uczniów, o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w 

szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana 

rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 
 



  

[Powyższa dokumentacja nosi nazwę: „przedmiotowe zasady 

oceniania”.] 

 

 

 

 

Dz. U. z 2015 r. poz. 843 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 10 czerwca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowaniai promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych 

(Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) 

§3.Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 

ustawy, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 
 

 

5)posiadającegoopinię lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii. 
 

<<<<<@@@>>>>> 
Aktywność poza zajęciami  
 

Ocena na świadectwie będzie też zależała od dodatkowej aktywności 

poza obowiązkowymi lekcjami wychowania fizycznego.  

Tu punktowane będą np. "działania na rzecz sportu szkolnego i 

kultury fizycznej". 

 

Takie podejście do oceny z wychowania fizycznego wydaje się być 

zasadne.  

Docenia się wywiązywanie ucznia z obowiązków, jego 

zaangażowanie, trud i staranność w wykonywanie ćwiczeń, obecność 

na zajęciach i dodatkową działalność poza nimi.  



  

Osoby, które mają słabsze wyniki sportowe też mogą się starać o 

piątki lub czwórki na świadectwie.  

Nie jest winą dziecka, że gorzej sobie radzi ze skłonami czy fikołkami 

czy robi je wolniej.  

To może wynikać z jego budowy ciała, uwarunkowań fizycznych.  

Najważniejsze by się starało wykonywać ćwiczenia coraz lepiej. 

 
 

Rozporządzenie MEN przewiduje dwa rozwiązania 

uwzględniające stan zdrowia ucznia: 

 
a)możliwośćzwolnienia ucznia z wykonywania określonych 

ćwiczeńfizycznych na zajęciach wychowania fizycznego; podstawą 

do tego zwolnienia będzie opinia lekarza wskazująca, jakich 

ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) ten uczeń nie 

może wykonywać oraz przez jaki okres.  

 

W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania 

fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych 

przez lekarza ćwiczeń fizycznych.  

 

Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany.  

 

Jednocześnie w § 3 pkt 5 rozporządzenia wskazano, że nauczyciel 

wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania 

edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny 

klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości 

określonych w opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza.  

 

b)możliwośćcałkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć 

wychowania fizycznego(tak jak dotychczas).  

 

Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o 

braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania 

fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii.  



  

 

W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania 

fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany.  

 

Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznejlub semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w 

dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”.  

 

Intencją wprowadzenia tych rozwiązań jest umożliwienie uczniom 

uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego, nawet w 

ograniczonym wymiarze, co niewątpliwie będzie miało korzystny 

wpływ na ich rozwój fizyczny;  

 
Dz. U. z 2015 r. poz. 843 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 10 czerwca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowaniai promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych 

(Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) 
 

 

§ 5.1. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania z określonych 

ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii. 

 

<<<<<@@@>>>>> 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

PROCEDURY: 
1. Szkoła przygotowuje druk „Opinii lekarza” i przekazuje rodzicowi. 

2. Rodzic uzyskuje od lekarza wpis do „Opinii lekarza”. 

3. Rodzic ubiegający się o zwolnienie dziecka z wykonywania określonych 

ćwiczeń lub zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, składa u 

dyrektora szkoły podanie wraz z wypełnioną „Opinią lekarza”. 

4. Dyrektor wypełnia w dwóch egz. „Decyzję”, której jeden egzemplarz 

otrzymuje rodzic, a drugi egz. pozostaje w dokumentacji szkoły. 

5. Z treścią „Opinii lekarza” oraz „Decyzją” dyrektora szkoły zapoznajemy 

nauczyciela wychowania fizycznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
       …………….…….,dnia………….……… 

………………………………………………. 

stempel szkoły 

 

 

 

 

 

OPINIA LEKARZA 
o ograniczonych możliwościach udziału ucznia                                                                              

w zajęciach wychowania fizycznego 

 

Uczeń ……………………………………………………………………………………………. 

     imię i nazwisko 

klasa: ……………….. 

 

 

  Jest zdolny do ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego z następującymi 

ograniczeniami: …………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Wymaga całkowitego zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego w okresie 
 
 
 

od………………………………………. do ……………………………………………… . 

 

 

 

     OPINIA LEKARZA: 
 

………………………………………………………………………………………………………..  

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



  

…………………………………………..   ……………………………………. 

     Pieczęć Zakładu Opieki Zdrowotnej             pieczęć i podpis lekarza 

 

 

Wzór opracowany przez NFZ Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie. 

 
                           ………………………… dnia ………………… 

……………………………………………. 

imię i nazwisko rodzica 

 

……………………………………………. 

adres zamieszkania 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor 

Zespołu Szkół …………………. 

w……………………………….….. 

 

PROŚBA 

o zwolnienie dziecka z zajęć wychowania fizycznego 
 

  Uprzejmie proszę o zwolnienie mojego syna  -  mojej córki 

 
……………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko dziecka 
 
 
 

urodz. ………………………………. uczeń – uczennica klasy …………………………….. 
 

 

z wybranych ćwiczeń  -  zajęć wychowania fizycznego w okresie 
 

 

od……………………………… r. do………………………………. r. 
 

z powodu ………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Do prośby dołączam zaświadczenie lekarskie. 

 
 

……………………………………………………….. 

czytelny podpis rodzica (opiekuna) 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
………………., dnia ………….. 2015 r. 

 

 

 
\ 

 

DECYZJA nr 1/2015 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ………………… w ………………………………… 

z dnia …………………………. 2015 r.  

w sprawie zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego 
 

  

Na podstawie § 5 ust. 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 

czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 843)  

oraz 

na podstawie wydanej przez lekarza opinii  z dnia……………………. 2015 r.o  

ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach 

zwalniam 
 

Roksanę OLCHAWĘ ucznia klasy czwartej  
(imię i nazwisko ucznia, klasa) 

  

zwykonywania na lekcjach wychowania fizycznego określonych                          

przez lekarza ćwiczeń i obciążeń 

w okresie od dnia……………………..r.  do dnia……………………………r. 
  
  

Nadmieniam, że ograniczenie w wykonywaniu określonych ćwiczeń nie zwalnia 

ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Uczeń obowiązany 

jest w nich uczestniczyć i na tej podstawie będzie oceniany i klasyfikowany. 
 

 
  

Dyrektor Szkoły 
     

 

                                            …………………………………………… 

 

 

 

Podstawa prawna: 



  

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843):  § 5 ust. 1  Dyrektor zwalnia 

ucznia z wykonywania  określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
 

………………., dnia ………….. 2015 r. 

 

 

DECYZJA nr 2/2015 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ………………… w ………………………………… 

z dnia ……………………………. 2015 r.  

w sprawie zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego 

  

Na podstawie § 5 ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 

czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 843)  

oraz 

na podstawie wydanej przez lekarza opinii  z dnia……………………. 2015 r.o  

braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach 

zwalniam 
 

Roksanę OLCHAWĘ ucznia klasy czwartej  
(imię i nazwisko ucznia, klasa) 

  

zzajęć wychowania fizycznego 

w okresie od dnia……………………..r.  do dnia……………………………r. 
  
  

Nadmieniam, że uczeń zwolniony nie uczęszcza na zajęcia wychowania 

fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres 

zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega 

klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 
 
 

 

  

Dyrektor Szkoły 
     

 

                                            …………………………………………… 

 

Podstawa prawna: 



  

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843):  § 5 ust. 2  Dyrektor zwalnia 

ucznia z wykonywania z realizacji zajęć wychowania fizycznego, na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. 

 

<<<<<@@@>>>>> 
 

OGROMNY ZBIÓR OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA                                                                            

ZWIĄZANY                                                                                           

Z DZIAŁALNOŚCIĄ EDUKACYJNĄ 

 

- szczegółowe poznanie podstawy programowej; 

- wybór lub opracowanie programu nauczania; 

- zbudowanie planu dydaktycznego (rozkładu materiału); 

- opracowanie przedmiotowych zasad oceniania, w tym: 

wymagań edukacyjnych, 

sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych  

uczniów, 

warunków i trybu otrzymania wyższej, niż  

przewidywana oceny rocznej; 

- ustalenie procedur informowania rodziców ucznia; 

- ustalenie przez wychowawcę procedur oceniania 

zachowania ucznia (wymagania w statucie); 

- poznanie i wprowadzenie do praktyki treści 

umieszczonych w programie wychowawczym szkoły i 

programie profilaktyki; 

-  opracowanie i upowszechnienie na terenie szkoły 

procedur opisujących zasady zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniów i pracowników. 

 

<<<<<@@@>>>>> 

 



  

 

 
 

JAK BUDOWAĆ PLAN DYDAKTYCZNY                                  

-  ROZKŁAD MATERIAŁU 
1. Zaczynamy od poznania ramowego – szkolnego planu  

nauczania. 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 
 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM, W TYM 

GIMNAZJUM SPECJALNEGO, Z WYJĄTKIEM GIMNAZJUM 

SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM 

UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB 

ZNACZNYM1) 

1.W gimnazjum (III etap edukacyjny) w trzyletnim okresie 

nauczania: 

 1) minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

i zajęć z wychowawcą wynosi: 

a) język polski - 450 godzin, 

   b) dwa języki obce nowożytne - 450 godzin (godziny te mogą być 

dowolnie rozdzielone pomiędzy zajęcia z tych języków), 

 

c) język obcy nowożytny w gimnazjum specjalnym i oddziale 

specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

lekkim - 290 godzin, 

   d) język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania w 

szkołach i oddziałach, dwujęzycznych - dodatkowo 190 godzin, 

   e) muzyka - 30 godzin, 

   f) plastyka - 30 godzin, 

   g) historia - 190 godzin, 

   h) wiedza o społeczeństwie - 65 godzin, 

   i) geografia - 130 godzin, 

   j) biologia - 130 godzin, 

  k) chemia - 130 godzin, 

   l) fizyka - 130 godzin, 

 m) matematyka - 385 godzin, 



  

  n) informatyka - 65 godzin, 

  o) wychowanie fizyczne - 385 godzin, 

  p) edukacja dla bezpieczeństwa - 30 godzin, 

  q) zajęcia artystyczne - 65 godzin, 

r) zajęcia techniczne - 65 godzin, a w gimnazjum specjalnym - 220 

godzin, 

  s) zajęcia z wychowawcą - 95 godzin; 

 

2) minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów 

niepełnosprawnych wynosi: 

   a) w oddziale specjalnym - 1150 godzin na oddział, 

   b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - 190 godzin na 

ucznia. 

 

2.Tygodniowy wymiar godzin: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla 

uczniów poszczególnych klas wynosi: 

  a) klasa I - 29 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 31 godzin, 

  b) klasa II - 30 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 32 godziny, 

  c) klasa III - 31 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 33 godziny; 

 

2)zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym 

roku szkolnym, wynosi: 

  a) w oddziale specjalnym - po 12 godzin na oddział, 

  b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - po 2 godziny 

na ucznia. 

 

3.Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w 

§ 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, stanowi różnicę między: 

  1)sumą godzin wynikającą z pomnożenia tygodniowych wymiarów 

godzin określonych w ust. 2 pkt 1 przez faktyczną liczbę tygodni, w 

których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych 

latach szkolnych, 

a 

 

  2)sumą godzin określonych w ust. 1 pkt 1. 

 



  

4.Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w 

§ 2 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, ustala w każdym roku szkolnym 

dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 

 

5.Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki, 

zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości 

narodowej, etnicznej lub języka regionalnego i naukę własnej historii i 

kultury oraz zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych 

oraz szkołach mistrzostwa sportowego określają przepisy, o których 

mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia. 

______ 
1)

Nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w 

tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest 

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do 

gimnazjum ogólnodostępnego, oddziału integracyjnego w gimnazjum ogólnodostępnym lub 

gimnazjum integracyjnego. 

 

<<<<<@@@>>>>> 
 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA: 

- poznać przydzielony tygodniowy wymiar godzin danego  

przedmiotu, 

- wyliczyć roczną sumę godzin danego przedmiotu, 

- zgodnie z podstawą programową oraz wybranym i    

  zatwierdzonym przez dyrektora szkoły programem nauczania, 

podzielić materiał programowy na określoną liczbę lat szkolnych  

i opracować plan dydaktyczny  =  rozkład materiału,  

- monitorować realizację materiału edukacyjnego (podstawa 

programowa program nauczania  plan dydaktyczny) pod 

względem ilościowym i jakościowym. 

- poznać wymagania państwa dot. oceniania uczniów (ustawa o 

systemie oświaty oraz rozporządzenie MEN), 

- poznać zapisane w statucie szkoły ogólne zasady oceniania, 



  

- opracować i realizować przedmiotowe zasady oceniania 

(PZO). 

 

 

 

 

STRUKTURA PLANU DYDAKTYCZNEGO                                           

(rozkładu materiału) 
Żaden akt prawa stanowionego (zewnętrznego) nie 

narzuca wzoru rozkładu materiału (planu dydaktycznego). 

 

BARDZO WAŻNE ! 
Ponieważ praca edukacyjna nauczyciela musi być 

planowana, - obowiązek taki [tworzenia planów 

dydaktycznych] należy wprowadzić w statucie szkoły                       

w części dotyczącej zadań nauczycieli. 

 

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za organizację pracy 

oraz realizację programów nauczania i ma możliwość 

wydawania zarządzeń oraz poleceń służbowych, więc też jest 

uprawniony do określenia formy planu dydaktycznego.  

UWAGA ! 
 W planie dydaktycznym każdy nauczyciel musi 

uwzględnić indywidualizację pracy z uczniem zdolnym 

oraz z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 
 

<<<<<@@@>>>>> 
 

 



  

MINIMALNA STRUKTURA PLANU 

DYDAKTYCZNEGO 
 

 

 

 

 

 

Matematyka na czasie 

Rozkład materiału 

klasa 1 gimnazjum  -  120 godzin 

Numer 

lekcji 
Dział 

Temat lekcji 

Liczba 

godzin 

lekcyjnych 

1 2 3 

1. Liczby wymierne i działania 20 

1.  Oś liczbowa, odległość liczb na osi liczbowej  

2.  Działania na liczbach wymiernych  

3.  Liczby naturalne, cechy podzielności liczb  

4.  Liczby całkowite, liczby wymierne   

5.  Liczby wymierne – zadania tekstowe  

6.  Rozwinięcie rzeczywiste liczby dziesiętnej  

7.  Ułamki zwykłe i dziesiętne  

8.  Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych  

9.  Pojęcie liczby wymiernej. Ułamki dziesiętne okresowe  

10.  Reguła zaokrąglania, przybliżenia i szacowanie  

11.  Szacowanie wartości wyrażeń arytmetycznych  

12.  Zapis liczb w systemie rzymskim  

13.  Liczby wymierne – zadania tekstowe  

14.  Powtórzenie działu 1.  

2. Potęgi i pierwiastki 12 

1.  Potęga o wykładniku naturalnym  

2.  Własności potęg o wykładniku naturalnym  

3.  Pierwiastek kwadratowy  

4.  Pierwiastek sześcienny  

5.  Własności pierwiastkowania  

6.  Potęgi i pierwiastki - sprawdzian  

7.  Powtórzenie działu 2.  

3. Procenty 16 



  

1.  Co nazywamy procentem  

2.  Jakim procentem jednej liczby jest druga liczba  

3.  Obliczanie procentu danej liczby  

4.  Wyznaczanie liczby, gdy dany jest jej procent  

5.  O ile procent więcej, o ile procent mniej  

6.  Obliczenia procentowe - sprawdzian  

7.  Powtórzenie działu 3.  

             4. Figury płaskie 20 

1.  Podstawowe figury geometryczne  

2.  Kąty  

3.  Podstawowe konstrukcje geometryczne  

4.  Kąty w trójkącie  

5.  Trójkąty przystające; cechy przystawania  

6.  Pola trójkątów  

7.  Czworokąty  

8.  Pola i obwody czworokątów  

9.  Układ współrzędnych  

10.  Figury płaskie - sprawdzian  

11.  Powtórzenie działu 4.  

5. Wyrażenia algebraiczne 16 

1.  Nazywamy i zapisujemy wyrażenia algebraiczne  

2.  Budujemy i nazywamy jednomiany  

3.  Redukcja wyrazów podobnych  

4.  Mnożenie jednomianu przez sumę algebraiczną  

5.  Wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias  

6.  Wyrażenia algebraiczne – rozwiązywanie zadań  

7.   Wyrażenia algebraiczne - sprawdzian  

8.  Powtórzenie działu 5.  

6. Równania 18 

1.  Co nazywamy równaniem  -  wprowadzenie  

2.  Rozwiązujemy proste równania  

3.  Układamy równania  

4.  Rozwiązujemy zadania tekstowe przy użyciu równań  

5.  Rozwiązywanie zadań tekstowych z użyciem procentów  

6.  Zbiory liczb na osi liczbowej  

7.  Przekształcanie wzorów  

8.  Równania  -  sprawdzian  

9.  Powtórzenie działu 6.  

7. Symetrie 8 

1.  Symetria osiowa  

2.  Symetria środkowa  

3.  Figury osiowosymetryczne wokół nas  -  ćwiczenia  



  

4.  Figury środkowosymetryczne wokół nas  -  ćwiczenia  

5.  Symetrie w układzie współrzędnych  -  ćwiczenia  

6.  Symetrie  -  sprawdzian  

7.  Powtórzenie działu 7.  

   

 

UWAGA ! Do dyspozycji nauczyciela pozostaje w roku  

                                 szkolnym około 10 dodatkowych godzin. 

 

 

 

Matematyka na czasie 

Rozkład materiału 

klasa 2 gimnazjum  -  120 godzin 

Numer 

lekcji 
Dział 

Temat lekcji 

Liczba 

godzin 

lekcyjnych 

1 2 3 

              1. Potęgi i pierwiastki 18 

1.  Potęgi i pierwiastki  -  powtórzenie  

2.  Potęga o wykładniku całkowitym  

3.  Mnożenie i dzielenie potęg  

4.  Potęgowanie potęg  

5.  Zapis liczb w notacji wykładniczej  

6.  Pierwiastki kwadratowe i sześcienne  

7.  Własności działań na pierwiastkach  

8.  Działania na potęgach i pierwiastkach  

9.  Potęgi i pierwiastki  -  sprawdzian  

10.  Powtórzenie działu 1.  

2. Okręgi i koła 12 

1.  Okrąg i koło  

2.  Długość okręgu  

3.  Pole koła  

4.  Długość łuku okręgu, pole wycinka koła i pierścienia 

kołowego 

 

5.  Okręgi i koła  -  sprawdzian  

6.  Powtórzenie działu 2.  

3. Równania i proporcjonalność 14 

1.  Wyrażenia algebraiczne  -  powtórzenie  

2.  Mnożenie sum algebraicznych  

3.  Równania  -  powtórzenie  

4.  Proporcjonalność prosta  

5.  Proporcjonalność odwrotna  



  

6.  Zastosowanie proporcjonalności  

7.  Równania i proporcjonalność  -  sprawdzian  

8.  Powtórzenie działu 3.  

             4. Trójkąty prostokątne 16 

1.  Figury płaskie  -  powtórzenie  

2.  Trójkąt prostokątny  

3.  Twierdzenie Pitagorasa  -  ćwiczenia  

4.  Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa  

5.  Przekątna kwadratu  -  ćwiczenia  

6.  Wysokość trójkąta równobocznego  

7.  Trójkąty o kątach 45°, 45°, 90°  -  zadania  

8.  Trójkąty o kątach 30°, 60°, 90°  -  zadania  

9.  Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa  -  zadania  

10.  Odległości w układzie współrzędnych  

11.  Trójkąty prostokątne  -  sprawdzian  

12.  Powtórzenie działu 4.  

             5. Układy równań liniowych 14 

1.  Równania z jedną niewiadomą  -  powtórzenie  

2.  Co nazywamy układem równań  

3.  Rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania  

4.  Rozwiązywanie układów równań metodą przeciwnych   

współczynników 

 

5.  Zastosowanie układów równań liniowych do rozwiązywania 

zadań tekstowych 

 

6.  Układy równań liniowych  -  sprawdzian  

7.  Powtórzenie działu 5.  

6. Okręgi i wielokąty 12 

1.   Okręgi i koła  -  powtórzenie  

2.  Wzajemne położenie prostej i okręgu  

3.  Okrąg opisany na trójkącie  -  ćwiczenia  

4.  Okrąg wpisany w trójkąt  -  ćwiczenia  

5.  Wielokąty foremne  

6.  Okręgi i wielokąty  -  sprawdzian  

7.  Powtórzenie działu 6.  

             7. Wielościany 14 

1.  Graniastosłupy prawidłowe  

2.  Pole powierzchni graniastosłupa  -  ćwiczenia  

3.  Objętość graniastosłupa prawidłowego  -  ćwiczenia  

4.  Ostrosłupy prawidłowe  

5.  Obliczamy pole powierzchni ostrosłupa  -  ćwiczenia  

6.  Obliczamy objętość ostrosłupa  -  ćwiczenia  

7.  Wielościany  -  sprawdzian  



  

8.  Powtórzenie działu 7.  

             8. Statystyka i prawdopodobieństwo 10 

1.  Dane statystyczne: zbieranie, opracowywanie, wnioski  

2.  Średnia arytmetyczna, mediana  -  ćwiczenia  

3.  Proste doświadczenia losowe  

4.  Statystyka i prawdopodobieństwo  -  sprawdzian  

5.  Powtórzenie działu 8.  

   

UWAGA ! Do dyspozycji nauczyciela pozostaje w roku  

                                 szkolnym około 10 dodatkowych godzin. 

 

Matematyka na czasie 

Rozkład materiału 

klasa 3 gimnazjum  -  120 godzin 

Numer 

lekcji 
Dział 

Temat lekcji 

Liczba 

godzin 

lekcyjnych 

1 2 3 

              1. Funkcje 10 

1.  Układ współrzędnych,  odczytywanie współrzędnych danych 

punktów 

 

2.  Funkcja liniowa i jej wykres  

3.  Wartość funkcji dla danego argumentu i argumenty dla danej 

wartości funkcji  -  ćwiczenia 

 

4.  Odczytywanie oraz interpretowanie z wykresu funkcji 

informacji, w tym informacji opisujących zjawiska 

występujące w przyrodzie, demografii, gospodarce 

 

5.  Przykłady wykresów funkcji określonych prostym wzorem  

6.  Obliczanie wartości funkcji i zaznaczanie punktów 

należących do jej wykresu  -  ćwiczenia 

 

7.  Funkcje  -  sprawdzian  

8.  Powtórzenie działu 1.  

2. Podobieństwo figur 12 

1.  Figury przystające i podobne; cechy, rozpoznawanie  

2.  Podobieństwo trójkątów prostokątnych; własności   

3.  Stosunek pól wielokątów podobnych  

4.  Obliczanie wymiarów wielokąta powiększonego lub 

pomniejszonego w danej skali 

 

5.  Podobieństwo figur  -  sprawdzian  

6.  Powtórzenie działu 2.  

3. Wielościany  18 

1.  Graniastosłupy proste  -  powtórzenie  

2.  Ostrosłupy prawidłowe  



  

3.  Obliczamy pole powierzchni i objętość graniastosłupa 

prostego - ćwiczenia 

 

4.  Obliczamy pole powierzchni i objętość ostrosłupa 

prawidłowego - ćwiczenia 

 

5.  Wielościany  -  sprawdzian z użyciem zadań osadzonych w 

kontekście praktycznym 

 

6.  Powtórzenie działu 3.  

             4. Bryły obrotowe 15 

1.  Walec – wynik obrotu prostokąta; powierzchnia boczna, 

podstawy 

 

2.  Obliczamy pole powierzchni i objętość walca - ćwiczenia  

3.  Stożek – wynik obrotu trójkąta prostokątnego wokół 

przyprostokątnej 

 

4.  Obliczamy pole powierzchni i objętość stożka - ćwiczenia  

5.  Kula – wynik obrotu koła wokół jego średnicy  

6.  Obliczamy pole powierzchni i objętość kuli  -  ćwiczenia  

7.  Zamieniamy jednostki objętości  -  ćwiczenia  

8.  Wielościany i bryły obrotowe  -  sprawdzian  

9.  Powtórzenie działu 3.  

             POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM 30 

1.  Liczby wymierne  

2.  Procenty  

3.  Potęgi  

4.  Pierwiastki  

5.  Wyrażenia algebraiczne  

6.  Równania i układy równań  

7.  Figury płaskie  

8.  Symetrie  

9.  Bryły  

10.  Funkcje  

11.  Statystyka i prawdopodobieństwo  

12.  Egzamin próbny  

             PO EGZAMINIE 15 

1.  Prosta w układzie współrzędnych  

2.  Przykłady dowodzenia w matematyce  

3.  Graficzne rozwiązywanie układów równań  

4.  Wzory skróconego mnożenia  

5.  Przedziały liczbowe  

   
 

UWAGA ! Do dyspozycji nauczyciela pozostaje w roku 

szkolnym około 20 dodatkowych godzin. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozkład materiału dla klasy I gimnazjum                                         

wraz z wymaganiami z podstawy programowej 
Kursywą wyróżniono hasła i wymagania realizowane w szkole podstawowej, które należy 

powtórzyć i utrwalić przed przystąpieniem do wprowadzania nowego materiału 
 

Hasła programowe 

Liczba 

godzin 

lekcyjnych 

Wymagania szczegółowe                                

z podstawy programowej 

Uwagi 

Liczby wymierne 20   

1.Liczby naturalne; 

cechy podzielności 

  stosuje cechy podzielności liczby przez 

2, 3, 5, 9 

 stosuje cechy podzielności liczby przez 

4, 8, 6 

 wypisuje dzielniki liczby naturalnej 

 wykonuje dzielenie z resztą liczb 

naturalnych 

 

2. Liczby całkowite, 

liczby wymierne 

  rozpoznaje wśród podanych liczb 

liczby całkowite i liczby wymierne 

 wykonuje cztery podstawowe działania 

na liczbach całkowitych i wymiernych 

dodatnich; 

 stosuje obliczenia na liczbach 

wymiernych do rozwiązywania 

problemów osadzonych w kontekście 

praktycznym, w tym do zamiany 

jednostek (jednostek prędkości, 

gęstości itp.) 

 

3. Rozwinięcie 

dziesiętne liczby 

rzeczywistej 

  wyznacza rozwinięcie dziesiętne 

ułamków zwykłych 

 zamienia skończone rozwinięcia 

dziesiętne na ułamki zwykłe 

 wyznacza wskazaną cyfrę po przecinku 

liczby podanej w postaci rozwinięcia 

dziesiętnego okresowego 

 oblicza wartości wyrażeń 

arytmetycznych zawierających ułamki 

zwykłe i dziesiętne skończone zgodnie 

z własną strategią obliczeń (także 

z wykorzystaniem kalkulatora), 

 



  

stosując umowy dotyczące kolejności 

wykonywania działań 

4. Reguła 

zaokrąglania 

  zaokrągla liczbę z podaną 

dokładnością oraz ocenia, czy jest to 

przybliżenie z nadmiarem, czy 

z niedomiarem 

 

5. Szacowanie 

wartości wyrażeń 

arytmetycznych 

 

  szacuje wartości wyrażeń 

arytmetycznych z zadaną dokładnością 

 wskazuje liczbę, od której wartość 

wyrażenia arytmetycznego jest na 

pewno mniejsza, i taką, od której 

wartość wyrażenia jest na pewno 

większa 

 

6. System rzymski 

zapisywania liczb 

  rozpoznaje cyfry używane do zapisu 

liczb w systemie rzymskim 

 odczytuje liczby zapisane w systemie 

rzymskim 

    zapisuje liczby naturalne dodatnie w 

systemie rzymskim (w zakresie do 

3000) 

 

7. Oś liczbowa; 

odległość liczb na osi 

liczbowej 

  interpretuje liczby wymierne na osi 

liczbowej 

 oblicza odległość między dwiema 

liczbami na osi liczbowej 

 

8. Działania na 

liczbach wymiernych 

  wykonuje cztery podstawowe działania 

na liczbach wymiernych 

    oblicza wartości wyrażeń 

arytmetycznych zawierających liczby 

wymierne, stosując umowy dotyczące 

kolejności wykonywania działań 

 

Potęgi    

1. Potęga                                   

o wykładniku 

naturalnym 

 

  oblicza wartości potęg liczb 

wymiernych o wykładnikach 

naturalnych 

 

 

2. Własności potęg 

o wykładniku 

naturalnym 

  zapisuje w postaci jednej potęgi 

iloczyny i ilorazy potęg o takich 

samych 

podstawach(przy wykładnikach 

naturalnych) 

zapisuje w postaci jednej potęgi potęgę 

potęgi (przy wykładnikach naturalnych) 

 

Pierwiastki    

1. Pierwiastek 

kwadratowy                                   

i sześcienny 

  oblicza wartości pierwiastków 

kwadratowych i sześciennych z liczb 

nieujemnych, które są odpowiednio 

kwadratami lub sześcianami liczb 

wymiernych 

 



  

 

2. Własności 

pierwiastków 

  mnoży i dzieli pierwiastki drugiego 

stopnia 

    mnoży i dzieli pierwiastki trzeciego 

stopnia 

 

Procenty    

1. Zamiana ułamków 

na procenty i 

odwrotnie 

  przedstawia część pewnej wielkości 

jako procent lub promil tej wielkości i 

odwrotnie 

 

 

2. Obliczenia 

procentowe 

  oblicza, jakim procentem jednej liczby 

jest druga liczba 

 oblicza procent danej liczby 

 wyznacza liczbę, gdy dany jest jej 

procent 

 zmniejsza i zwiększa liczbę o dany 

procent 

 stosuje obliczenia procentowe w 

zadaniach praktycznych 

 

 

3. Podatki, odsetki                      

z lokat 

 stosuje obliczenia procentowe do 

rozwiązywania problemów w kontekście 

praktycznym, np. oblicza ceny po 

podwyżce lub obniżce o dany procent, 

wykonuje obliczenia związane z VAT, 

oblicza odsetki dla lokaty rocznej 

 

Figury płaskie    

1. Kąty   korzysta z własności kątów 

wierzchołkowych i przyległych 

 korzysta z własności kątów 

odpowiadających i naprzemianległych 

 

2. Symetralna 

odcinka, dwusieczna 

kąta 

  stosuje własności symetralnej odcinka 

do rozwiązywania zadań 

 stosuje własności dwusiecznej kąta 

do rozwiązywania zadań 

 

3. Podstawowe 

konstrukcje 

geometryczne 

  wykonuje podstawowe konstrukcje 

geometryczne – konstruuje symetralną 

odcinka, dwusieczną kąta, prostą 

prostopadłą i prostą równoległą do 

danej prostej i przechodzącą przez 

dany punkt 

 konstruuje kąty o miarach 30°, 45°, 

60° 

 wykorzystuje podstawowe konstrukcje 

w zadaniach 

 

4. Trójkąty, trójkąty 

przystające 

  klasyfikuje trójkąty ze względu na 

miary ich kątów oraz długości boków 

 stosuje twierdzenie o sumie kątów w 

 



  

trójkącie 

    stosuje cechy przystawania trójkątów 

do rozwiązywania zadań 

5. Czworokąty   stosuje twierdzenie o sumie kątów 

w czworokącie do rozwiązywania 

zadań 

 korzysta z własności kątów w 

prostokątach, równoległobokach, 

rombach i trapezach 

 korzysta z własności przekątnych 

w prostokątach, równoległobokach, 

rombach i trapezach do rozwiązywania 

zadań 

 

6. Pola i obwody   oblicza pola i obwody trójkątów i 

czworokątów, także w zadaniach 

osadzonych w kontekście praktycznym 

 zamienia jednostki pola 

 

7. Figury w układzie 

współrzędnych 

  rysuje w układzie współrzędnych 

na płaszczyźnie wielokąty 

o wierzchołkach o danych 

współrzędnych 

 odczytuje współrzędne danych 

punktów 

 odczytuje długości odcinków 

równoległych do jednej z osi układu 

współrzędnych 

 oblicza pola wielokątów o danych 

wierzchołkach 

 

8. Symetria 

względem prostej, 

symetria względem 

punktu 

  rozpoznaje pary figur symetrycznych 

względem prostej i względem punktu 

 rysuje obraz figury w symetrii 

względem prostej i względem punktu 

 

9. Oś symetrii, środek 

symetrii figury 

  wskazuje figury, które mają oś 

symetrii, i figury, które mają środek 

symetrii 

 wskazuje oś symetrii i środek symetrii 

figury 

 

10. Symetrie                                 

w układzie 

współrzędnych 

 zapisuje współrzędne wierzchołków figur 

symetrycznych względem obu osi układu 

współrzędnych oraz względem początku 

układu współrzędnych 

 

Wyrażenia 

algebraiczne 

   

1. Struktura 

wyrażenia 

algebraicznego 

  buduje wyrażenie algebraiczne 

odpowiednie do danego kontekstu 

 opisuje za pomocą wyrażeń 

algebraicznych związki między 

różnymi wielkościami 

 



  

2. Wartość liczbowa 

wyrażenia 

algebraicznego 

  oblicza wartości liczbowe wyrażeń 

algebraicznych 

 

 

3. Działania na 

wyrażeniach 

algebraicznych 

  rozpoznaje i redukuje wyrazy podobne 

w sumie algebraicznej 

 dodaje i odejmuje sumy algebraiczne 

 mnoży jednomiany, mnoży sumę 

algebraiczną przez jednomian 

    wyłącza wspólny czynnik z wyrazów 

sumy algebraicznej poza nawias 

 

Równania    

1. Równanie stopnia 

pierwszego z jedną 

niewiadomą 

  zapisuje związki między wielkościami 

za pomocą równania pierwszego 

stopnia z jedną niewiadomą 

odpowiednie do danego kontekstu, w 

tym związki między wielkościami 

osadzonymi w kontekście praktycznym 

 

2. Rozwiązanie 

równania 

 sprawdza, czy dana liczba jest 

rozwiązaniem równana stopnia pierwszego 

z jedną niewiadomą 

 

3. Rozwiązywanie 

równań stopnia 

pierwszego z jedną 

niewiadomą 

  rozwiązuje równania stopnia 

pierwszego z jedną niewiadomą, 

przekształcając je równoważnie 

 za pomocą równań opisuje i rozwiązuje 

zadania tekstowe osadzone 

w kontekście praktycznym 

 

4. Interpretacja 

geometryczna 

prostych nierówności 

na osi liczbowej 

  zaznacza na osi liczbowej zbiór liczb 

spełniających warunek typu:                                                       

x ≥ 3, x <5 

 

 

5. Przekształcanie 

wzorów 

     przekształca podane wzory, w tym 

geometryczne i fizyczne, wyznaczając z 

nich wskazaną wielkość 

 

    

 

 
Rozkład materiału dla klasy II gimnazjum                                         

wraz z wymaganiami z podstawy programowej 
 

Hasła programowe 

Liczba 

godzin 

lekcyjnych 

Wymagania szczegółowe                                

z podstawy programowej 

Uwagi 

Potęgi    

1. Potęga                                    

o wykładniku 

naturalnym i 

całkowitym ujemnym 

  oblicza wartość potęgi liczby o 

wykładniku naturalnym i 

całkowitym ujemnym 

 zamienia potęgi o wykładnikach 

 



  

całkowitych ujemnych na 

odpowiednie potęgi o wykładnikach 

naturalnych 

2. Twierdzenia                          

o działaniach                            

na potęgach 

  zapisuje w postaci jednej potęgi 

iloczyny i ilorazy potęg o takich 

samych podstawach 

 zapisuje w postaci jednej potęgi 

iloczyny i ilorazy potęg o takich 

samych wykładnikach 

 zapisuje w postaci jednej potęgi 

potęgę potęgi (przy wykładnikach 

naturalnych) 

 stosuje twierdzenia o działaniach na 

potęgach do obliczania wartości 

wyrażeń arytmetycznych 

 stosuje twierdzenia o działaniach na 

potęgach do upraszczania wyrażeń 

algebraicznych 

 

3. Porównywanie potęg   porównuje potęgi o takich samych 

podstawach i różnych wykładnikach 

 porównuje potęgi o takich samych 

wykładnikach i różnych podstawach 

 

4. Notacja wykładnicza   zapisuje liczby w notacji 

wykładniczej, tzn. w postaci a·10
k
, 

gdzie 1 ≤ a < 10, oraz ak jest liczbą 

całkowitą 

   zapisuje liczby podane w notacji 

wykładniczej w postaci dziesiętnej 

 

Pierwiastki    

1. Pierwiastek 

kwadratowy                                          

i sześcienny 

  oblicza wartości pierwiastków 

sześciennych z liczb ujemnych, 

które są sześcianami liczb 

wymiernych 

 

2. Działania na 

pierwiastkach 

  mnoży i dzieli pierwiastki tego 

samego stopnia 

 wyłącza czynnik przed znak 

pierwiastka 

 włącza czynnik pod znak 

pierwiastka 

    wyznacza wartości wyrażeń 

arytmetycznych zawierających 

pierwiastki, stosując prawa działań na 

pierwiastkach 

 

Figury płaskie    

1. Długość okręgu, pole 

koła 

  stosując odpowiednie wzory, oblicza 

długość okręgu oraz pole koła 

 oblicza pole pierścienia kołowego 

 

2. Długość łuku,                          rozpoznaje kąty środkowe  



  

pole wycinka koła  ustala, jaką częścią okręgu jest dany 

łuk oraz oblicza jego długość 

 ustala, jaką częścią koła jest dany 

wycinek kołowy oraz oblicza jego 

pole 

3. Trójkąty prostokątne   stosuje twierdzenie Pitagorasa 

 stosuje twierdzenie odwrotne do 

twierdzenia Pitagorasa, aby 

uzasadnić, że dany trójkąt jest 

prostokątny 

 oblicza długości odcinków w 

układzie współrzędnych 

 

4. Wzajemne położenie 

prostej                            

i okręgu 

  określa wzajemne położenie prostej 

i okręgu 

 rozpoznaje styczną do okręgu 

 korzysta z własności, że styczna do 

okręgu jest prostopadła do 

promienia poprowadzonego 

do punktu styczności 

 

5. Okrąg opisany na 

trójkącie i okrąg 

wpisany w trójkąt 

  konstruuje okrąg opisany na 

trójkącie i okrąg wpisany w trójkąt 

 rozwiązuje zadania dotyczące 

okręgu opisanego na trójkącie i 

okręgu wpisanego w trójkąt, 

w szczególności związane z 

położenia środka takiego okręgu 

 

6. Wielokąty foremne   rozpoznaje wielokąty foremne 

 oblicza miary kątów wewnętrznych 

wielokątów foremnych 

 stosuje podstawowe własności 

wielokątów foremnych do 

rozwiązywania zadań 

    konstruuje trójkąt równoboczny, 

kwadrat, sześciokąt foremny 

 

Wyrażenia 

algebraiczne 

   

1. Mnożenie sum 

algebraicznych 

  mnoży sumy algebraiczne 

przekształca wyrażenia algebraiczne do 

prostszej postaci, wykonując 

odpowiednie działania 

 

Równania    

1. Wielkości wprost 

proporcjonalne oraz 

odwrotnie 

proporcjonalne 

  rozpoznaje wielkości wprost 

proporcjonalne oraz odwrotnie 

proporcjonalne 

 zapisuje związki między 

wielkościami wprost 

proporcjonalnymi oraz odwrotnie 

proporcjonalnymi 

 



  

 stosuje własności wielkości 

proporcjonalnych do rozwiązywania 

zadań osadzonych w kontekście 

praktycznym 

2. Układy równań 

stopnia pierwszego                                

z dwiema 

niewiadomymi 

  zapisuje związki między nieznanymi 

wielkościami za pomocą układu 

dwóch równań pierwszego stopnia z 

dwiema niewiadomymi 

 sprawdza, czy dana para liczb 

spełnia układ dwóch równań stopnia 

pierwszego z dwiema 

niewiadomymi 

 

3. Rozwiązywanie 

układów równań stopnia 

pierwszego                    

z dwiema 

niewiadomymi 

  rozwiązuje układy równań stopnia 

pierwszego z dwiema 

niewiadomymi metodą podstawiania 

i metodą przeciwnych 

współczynników 

  wykorzystuje układy równań do 

rozwiązywania zadań tekstowych, 

również osadzonych w kontekście 

praktycznym 

 

Bryły    

1. Graniastosłupy   sporządza rysunek graniastosłupa 

wraz z oznaczeniami 

 rozpoznaje graniastosłupy 

prawidłowe 

 oblicza pole powierzchni i objętość 

graniastosłupa prostego, również 

w zadaniach osadzonych w 

kontekście praktycznym 

 zamienia jednostki objętości 

 

2. Ostrosłupy   sporządza rysunek ostrosłupa wraz 

z oznaczeniami 

    rozpoznaje ostrosłupy prawidłowe 

 

Statystyka opisowa 

i wprowadzenie 

do rachunku 

prawdopodobieństwa 

   

1. Odczytywanie 

danych statystycznych 

  odczytuje i interpretuje dane 

przedstawione za pomocą tabel, 

diagramów słupkowych 

i kołowych, wykresów 

 wyszukujew dostępnych źródłach, 

selekcjonuje i porządkuje 

informacje na zadany temat 

 przedstawia dane w tabeli, za 

pomocą diagramu słupkowego lub 

kołowego 

 



  

2. Średnia 

arytmetyczna, mediana 

  wyznacza liczby charakteryzujące 

zbiór wyników, wyznacza średnią 

arytmetyczną i medianę zestawu 

danych 

 wykorzystuje średnią arytmetyczną 

i medianę do rozwiązywania zadań 

 

3. Zdarzenia losowe                        

i ich 

prawdopodobieństwo 

  analizuje proste doświadczenia 

losowe, np. rzut kostką, rzut 

monetą, wyciąganie na loterii losu 

wygrywającego 

      określa prawdopodobieństwa 

zdarzeń w nieskomplikowanych 

doświadczeniach losowych, np. 

prawdopodobieństwo wypadnięcia orła 

w rzucie monetą, dwójki lub szóstki w 

rzucie kostką 

 

    

 

 
Rozkład materiału dla klasy III gimnazjum                                         

wraz z wymaganiami z podstawy programowej 
 

Hasła programowe 

Liczba 

godzin 

lekcyjnych 

Wymagania szczegółowe                                

z podstawy programowej 

Uwagi 

  Wykresy funkcji    

1. Analiza wykresu 

funkcji 

  posługuje się wykresem funkcji i 

odczytuje z niego: wartość funkcji 

dla danego argumentu, argumenty 

dla danej wartości funkcji, dla 

jakich argumentów funkcja 

przyjmuje wartości dodatnie, dla 

jakich ujemne, a dla jakich równe 

zeru 

 odczytuje i interpretuje informacje 

przedstawione za pomocą 

wykresów funkcji, w tym 

wykresów opisujących zjawiska 

występujące w przyrodzie, 

gospodarce, życiu codziennym 

 

2. Wzór funkcji   oblicza ze wzoru wartość funkcji 

określonej wzorem dla danego 

argumentu 

 sprawdza, czy punkt o danych 

współrzędnych należy do wykresu 

funkcji określonej wzorem 

    zaznacza punkty należące do 

wykresu funkcji 

 



  

 

Figury płaskie    

1. Wielokąty podobne   rozpoznaje wielokąty przystające i 

podobne 

 uzasadnia podobieństwo 

wielokątów i oblicza skalę tego 

podobieństwa 

 oblicza długości boków wielokąta 

powiększonego lub 

pomniejszonego w danej skali 

   oblicza stosunek pól wielokątów 

podobnych 

 

2. Podobieństwo 

trójkątów prostokątnych 

  sprawdza podobieństwo trójkątów 

prostokątnych; 

stosuje własności trójkątów 

prostokątnych podobnych do 

rozwiązywania zadań. 

 

3. Pola i obwody 

wielokątów podobnych 

    korzysta z zależności między polami 

i obwodami wielokątów podobnych a 

skalą podobieństwa                            do 

rozwiązywania zadań. 

 

Bryły    

1. Ostrosłupy   oblicza pole powierzchni i 

objętości ostrosłupów, również w 

zadaniach osadzonych 

w kontekście praktycznym 

 

2. Bryły obrotowe   rozróżnia bryły obrotowe 

    oblicza pole powierzchni i objętość 

walca, stożka, kuli, również 

w zadaniach osadzonych w kontekście 

praktycznym 

 

Równania    

1. Rozwiązywanie 

układów równań 

pierwszego stopnia 

z dwiema 

niewiadomymi 

  rozwiązuje układ równań metodą 

graficzną 

   wykorzystuje związek między liczbą 

rozwiązań układu równań a położeniem 

dwóch prostych 

 

    
 

 

 

 

 

 

 



  

- w oparciu o cele i treści zawarte w podstawie 

programowej nauczyciel opracowuje wymagania 

edukacyjne (obowiązek nauczyciela); 
 

- na bazie norm prawnych umieszczonych                             

w ustawie o systemie oświaty, w rozporządzeniu  

MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania … oraz w statucie szkoły nauczyciel 

opracowuje przedmiotowe zasady oceniania 

(obowiązek nauczyciela); 

 

OCENIANIE UCZNIA 
 

USTAWA 
z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) 

 

art.44b.8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego 

informują uczniów oraz ich rodziców, a w szkole policealnej – 

uczniów, o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w 

szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana 

rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

 

[@] 

 



  

 ZAPAMIĘTAJ ! 
Opracowany przez nauczyciela dokument zawierający 

wymienione wyżej elementy składowe, to „przedmiotowe 

zasady oceniania”. 

 

[@] 
 

Dz. U. z 2015 r. poz. 843 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 10 czerwca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych 

(Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) 
 

 

 

 

§ 3.Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 

pkt 1 ustawy, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

– na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych                                               

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,                           

o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy; 

   2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania  -  na podstawie tego orzeczenia;  

 

   3) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w 

uczeniu się lub inną opinię  poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego 

dostosowania  -  na podstawie tej opinii; 

 



  

   4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, o których mowa w pkt. 

1 – 3, który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w 

szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych  i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przeznauczycieli i 

specjalistów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy;       [rozporządzenie MEN z dnia   30 

kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach] [najwięcej przypadków] 
 

   5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

 

 [UWAGA !  Zmienia się pojęcie zwolnienia ucznia                                       

z wychowania fizycznego!] 

 

 [@] 

 
 

[bardzo ważne zadanie nauczyciela] 
Opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej zobowiązuje 

nauczyciela do dostosowania wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub/i 

specyficzne trudności w uczeniu się ustalając wymagania 

edukacyjne nauczyciel winien kierować się zaleceniami zawartymi 

w opinii poradni oraz potrzebami edukacyjnymi ucznia rozpoznanymi 

przez nauczycieli uczących go.  

 

Wymagania edukacyjne należy ustalić na takim poziomie, by 

uczeń mógł im sprostać i by skłaniały ucznia do odpowiedniego 

wysiłku edukacyjnego oraz zapewniały mu otrzymywanie ocen 



  

motywujących go do wytężonej pracy, wykorzystując w tym celu 

pełną skalę ocen. 

 

 

UWAGA ! 
 Podczas oceniania ucznia (w tym oceniania 

zachowania) każdy nauczyciel musi uwzględnić wszystkie 

normy prawne i zalecenia ustalone w prawie stanowionym 

(ustawa o systemie oświaty i rozporządzenie MEN), w 

statucie szkoły (wewnątrzszkolne zasady oceniania =WZO) 

oraz opracowane przez nauczyciela przedmiotowe zasady 

oceniania = PZO. 

 

BARDZO WAŻNE ! 
W przedmiotowych zasadach oceniania znajdują się 

opracowane przez nauczyciela wymagania edukacyjne. 
 

ZAPAMIĘTAJ ! 
Od 1 września 2007 r., nie jest już używana stara nazwa 

„Wewnątrzszkolny System Oceniania”  =  WSO. 

 

CO POWINNO BYĆ W PLANIE DYDAKTYCZNYM? 

Analizujemy podstawę programową. 

 

Dostosowujemy cele, treści oraz warunki realizacji do 

wybranego (opracowanego przez nauczyciela) programu 

nauczania. 

 



  

Opracowując plan dydaktyczny (rozkład materiału) 

musimy pamiętać, że wybrany program nauczania i plan 

dydaktyczny są narzędziami do poprawnej realizacji 

wymagań zawartych w podstawie programowej. 

PAMIĘTAJ !To podstawa programowa zawiera 

standardy wymagań edukacyjnych 

 

<<<<<@@@>>>>> 
Jak w praktyce dostosować wymagania 

edukacyjne? 
 

W zależności od rodzaju dysfunkcji dostosowanie 

wymagań edukacyjnych będzie dotyczyło albo formy 

sprawdzania wiedzy, albo formy, i treści. 
 

 

OCENIANIE UCZNIA 
Podstawa prawna:   

rozdział 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) 

 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843 

 

Art. 44b ust. 3    
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do:  

1) wymagań określonych w podstawie programowej […] 

oraz wymagań edukacyjnych wynikających z 

realizowanych w szkole programów nauczania;  



  

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych 

w szkole programów nauczania – w przypadku 

dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI – zredagowane przez 

Kuratorium Oświaty w Krakowie 
1) Brak wymagań edukacyjnych.  

2) Zamiast wymagań edukacyjnych – plany wynikowe, kryteria 

oceniania, PSO, WSO, dowolne zasady przyjęte przez 

nauczyciela. 

3) Wymagania wadliwe – nie są „edukacyjne” i „niezbędne”, nie 

odnoszą się do wiadomości i umiejętności, nie wynikają z 

podstawy programowej i programu nauczania.  

4) Sformułowanie ogólnych wymagań edukacyjnych w statucie.  

5) Ustalanie ocen bieżących z prac pisemnych wyłącznie na 

podstawie liczby lub odsetka uzyskanych punktów.  

6) Uzasadnianie ocen bez odwoływania się do wymagań.  

7) Brak wymagań edukacyjnych w klasach I-III szkoły 

podstawowej, (wiadomości i umiejętności oczekiwanych od 

ucznia na koniec odpowiednio klasy I i II).  

8) Niezrozumienie lub nieznajomość zasad oceniania 

wewnątrzszkolnego, np. definicji oceniania. 

9) Wadliwe rozpatrywanie przez dyrektorów spraw z zakresu 

oceniania (brak odniesienia do przepisów prawa - definicji, 

wymagań, celów oceniania itp.).  

10) Brak skutecznego nadzoru pedagogicznego nad 

przestrzeganiem przez nauczycieli zasad oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

11) Brak realnego, zindywidualizowanego i skutecznego 

wspomagania nauczycieli w procesie oceniania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów w ramach nadzoru pedagogicznego 

sprawowanego przez dyrektora.  

 

 

<<<<<@@@>>>>> 
Art. 44b ust. 4  



  

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału  

stopnia respektowania przez ucznia: 

zasad współżycia społecznego, 

norm etycznych,  

obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.  
 

 

 

 

Dz. U. z 2015 r. poz. 843 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 10 czerwca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych 

(Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) 
 

§13.1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

uwzględnia następujące podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

8) udział w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego 

 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI: zredagowane przez 

Kuratorium Oświaty w Krakowie 
13) Brak kryteriów oceniania zachowania - przemyślanych, 

spójnych z koncepcją wychowawczą szkoły.  



  

14) Kryteria oceniania zachowania są wadliwe – nie 

uwzględniają definicji, nie są zgodne z obszarami 

podlegającymi ocenie, nie odnoszą się do obowiązków ucznia 

określonych w statucie. 

15) Punktowe kryteria oceniania zachowania; algorytmy i 

wzory służące do ustalania ocen zachowania.  

16) Ocena zachowania nie jest wykorzystywana jako 

środek wychowawczy.  

17) Brak systemu bieżącego oceniania zachowania uczniów.  

18) Ustalanie klasyfikacyjnych ocen zachowania ucznia „na 

tle klasy”. 

<<<<<@@@>>>>> 
Jak w praktyce dostosować wymagania 

edukacyjne? 
 

W zależności od rodzaju dysfunkcji dostosowanie 

wymagań edukacyjnych będzie dotyczyło albo formy 

sprawdzania wiedzy, albo formy, i treści. 

 

Uczeń z dysleksją 
 

•Dyskalkulia, czyli trudności w liczeniu 
 

Oceniamyprzede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną stronę 

liczenia.  

 

Uczeń ma skłonność do przestawiania kolejności cyfr w liczbie i przez 

to jej zapis jest błędny.  

 

Zływynik końcowy wcale nie świadczy o tym, że dziecko nie rozumie 

zagadnienia.  

 

Dostosowaniewymagań będzie, więc dotyczyło tylko formy sprawdzenia 

wiedzy poprzez koncentrację naprześledzeniu toku rozumowania                         

w danym zadaniu i jeśli jest on poprawny-wystawienie uczniowi 

oceny pozytywnej. 

 



  

• Dysgrafia, czyli brzydkie, nieczytelne pismo 
 
 

 

Dostosowanie wymagańbędzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, 

a  nie treści.  
 

Wymaganiamerytoryczne, co do oceny pracy pisemnej powinny być 

ogólne, takie same, jak dla innychuczniów, natomiast sprawdzenie pracy 

może być niekonwencjonalne.  

 

Np., jeśli nauczyciel niemoże przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, 

aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tegozakresu materiału.  

 

Może też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami lub na 

komputerze. 

 

•Dysortografia, czyli trudności z poprawną pisownią 

pod względem 

ortograficznym, fonetycznym, interpunkcyjnym itd. 
 

Dostosowanie wymagańznowu dotyczy głównie formy sprawdzania 

i oceniania wiedzy z tego zakresu.  

 

 

Zamiast klasycznych dyktandmożna robić sprawdziany 

polegające na uzasadnianiu pisowni wyrazów, odwołując się do 

znajomości zasad ortograficznych oceniać odrębnie merytoryczną stronę 

pracy i odrębnie poprawność pisowni, nie wpisując tej drugiej 

oceny do dziennika.  
 

ZAPAMIĘTAJ! 
 

W żadnym wypadku dysortografia nie uprawnia do zwolnienia 

ucznia z nauki ortografii i gramatyki. 

 

• Dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające 

się często również na problemy ze zrozumieniem 

treści 



  

 

Dostosowanie wymagań w zakresie formymoże nastąpić w klasach, gdzie 

programowo jestsprawdzanie opanowania tej umiejętności.  

 

Widząc trudności dziecka nauczyciel możeodpytaćgo z treści tekstu 

literackiego na osobności, a nie przy całej klasie, nie ponaglać, nie 

krytykować, nie zawstydzać,nie mobilizować stwierdzeniami”jak się 

postarasz to będzie lepiej", nie zadawać do domu obszernych 

tekstów do opanowania. 
 
W klasach starszych problem jest bardziej złożony, gdyż opanowanie 

wiedzy opiera się nazałożeniu, że uczeń umie już sprawnie czytaći ta 

umiejętność rzeczywiście jest niezbędna.  

 

Uczeńma, zatem niewielkie pole manewru.  

 

W zasadzie jedyne, co może zrobić, to więcej czasupoświęcać na naukę, 

korzystać z lektur wypożyczanych z biblioteki dla niewidomych (nagrane 

na płytki CD, DVD czy taśmy magnetofonowe) lub sfilmowanych lektur, 

czy materiałów. 

 

Nauczyciel w zasadzie nie ma wyboru, dysleksja nie daje możliwości 

dostosowania w postaci obniżenia wymagańjakościowych.  

 

Są to, bowiem uczniowie, z co najmniej przeciętną sprawnością 

intelektualną,którzy zechcą w przyszłości zdawać maturę, a ta, aby 

zachować swoją rangę, musi miećodpowiedni, co najmniej przeciętny, 

poziom wymagań. 

 

Polem do pracy dla nauczyciela będzie dbałość o rozwój sfery 

emocjonalnej takiegoucznia.  
 

Dydaktyka jest, bowiem bardzo ważna, ale jeszcze ważniejsze jest 

przygotowanie dzieckado radzenia sobie w życiu, a do tego 

dziecko potrzebuje: 

wrażliwości,  

fantazji,  



  

ufności we własnesiły i zdolności, niezależnie od tego, kim będzie. 

 

 

Ogólne zasady postępowania z uczniem 

z dysleksją rozwojową 
 

1.Unikać głośnego odpytywaniaz czytania przy całej klasie; wskazówka 

ta dotyczy przede wszystkim dzieci młodszych. Jeśli nauczycielowi dla 

oceny umiejętności ucznia niezbędne jest głośne czytanie, należy 

przeprowadzić je na przerwie, po zakończeniu lekcji. 

 

2. Ograniczać czytanie obszernych lekturdo rozdziałów istotnych ze 

względu na omawianą tematykę, akceptować korzystanie z nagrań 

fonicznych, w wyjątkowych przypadkach z ekranizacji, jako uzupełnienia 

samodzielnie przeczytanych rozdziałów. 

 

3.Kontrolować stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez 

ucznia poleceń, szczególnie podczas sprawdzianów (wolne tempo 

czytania, słabe rozumienie jednorazowo przeczytanego tekstu może 

uniemożliwić wykazanie się wiedzą z danego materiału). 

 

4. Ze względu na wolne tempo czytania lub/i pisania zmniejszyć ilość 

zadań(poleceń) do wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie 

lub wydłużyć czas pracy dziecka.  

 

Formy te należy stosować zamiennie – uczeń pozostawiony w klasie dłużej 

niż rówieśnicy, narażony na komentarze z ich strony sam zacznie 

rezygnować z dodatkowego czasu. 

 

5. Ograniczać teksty do czytania i pisaniana lekcji do niezbędnych 

notatek, których nie ma w podręczniku; jeśli to możliwe dać dziecku 

gotową notatkę do wklejenia. Zalecenie to jest szczególnie istotne w 

przypadku dzieci małych lub starszych, u których stwierdzono dysgrafię 

 
6. Pisemne sprawdzianypowinny ograniczać się do sprawdzanych 

wiadomości, wskazane jest, zatem stosowanie testów wyboru, zdań 

niedokończonych, tekstów z lukami – pozwoli to uczniowi skoncentrować 

się na kontrolowanej tematyce, a nie na poprawności pisania. 



  

 

7. Wskazane jest preferowanie wypowiedzi ustnych. Sprawdzanie 

wiadomości powinno odbywać się często i dotyczyć krótszych partii 

materiału. Pytania kierowane do ucznia powinny być precyzyjne. 

 

8. W przedmiotach ścisłychpodczas wykonywania ścisłych operacji 

wymagających wielokrotnych przekształceń, należy umożliwić dziecku 

ustne skomentowanie wykonywanych działań. 

 

W ocenie pracy ucznia wskazanie jest uwzględnienie poprawności toku 

rozumowania, a nie tylko prawidłowości wyniku końcowego.  

 

W przypadku prac pisemnych z przedmiotów ścisłych i im 

pokrewnych, nauczyciel powinien zwrócić uwagę na graficzne 

rozplanowanie sprawdzianów – pod treścią zadania powinno być wolne 

miejsce na rozwiązanie.  

 

Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek przy przepisywaniu zadań na 

inną stronę np. gubienia, mylenia znaków, cyfr, symboli, tak 

charakterystycznych dla dzieci z dysleksją.  

 

Materiał programowy wymagający znajomości wielu wzorów, symboli, 

przekształceń można podzielić na mniejsze partie.  

 

Tam, gdzie jest taka możliwość, pozwolić na korzystanie z gotowych 

wzorów, tablic itp. 

 

9. Unikać wyrywania do odpowiedzi. 

 

Jeśli to możliwe uprzedzić ucznia (na przerwie lub na początku lekcji), że 

będzie dzisiaj pytany.  

 

W ten sposób umożliwiamy dziecku przypomnieniewiadomości, 

skoncentrowaniu się, a także opanowanie zapięcia emocjonalnego często  

blokującego wypowiedź. 

 

10. Dobrze jest posadzić dziecko blisko nauczyciela, dzięki temu 

zwiększy się jego koncentracja uwagi, ograniczeniu ulegnie ilość bodźców 

rozpraszających, wzrośnie bezpośrednia kontrola nauczyciela, bliskość 

tablicy pozwoli zmniejszyć ilość błędów przy przepisywaniu.  



  

 

11. Złagodzić kryteria wymagań z języków obcych.  

 

Uczeń mający problemy z opanowaniem ojczystego języka prawie zawsze 

ma trudności z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem w języku 

obcym. 

 

12. Podczas oceny prac pisemnych nie uwzględniać poprawności 

ortograficznejlub oceniać jąopisowo.  

 

Należałoby pozwolić uczniom na korzystanie ze słowników 

ortograficznych podczas pisania wypracowań, prac klasowych.  

 

Postępy w zakresie ortografii sprawdzać za pomocą dyktand  

z komentarzem, okienkiem ortograficznym, pisania z pamięci.  

 

Zakres sprawdzianu powinien obejmować jeden rodzaj trudność 

ortograficznych - umożliwi to skoncentrowanie się na zagadnieniu, tym 

samym zmniejszając ilość błędów i dając poczucie sukcesu. 

 

13. W przypadku ucznia z dysgrafią wskazane jest akceptowanie 

pisma drukowanego, pismana maszynie, komputerze, zwłaszcza prac 

obszernych (wypracowań, referatów).  

 

Nie należy również oceniać estetyki pisma, np. w zeszytach. Jeśli pismo 

dziecka jest trudne do odczytania, można zamienić pracę pisemną na 

wypowiedź ustną.  

 

14. Nauczyciel powinien znać dobrze specyfikę problemu dysleksji, 

dysortografii i dysgrafii, ponieważ umożliwi mu to rozumienie 

problemów dziecka i sprzeczności, np. między dobrą znajomością faktów 

historycznych a trudnościami z ich chronologicznym uporządkowaniem, 

wiedzą z zakresu geografii a niemożnością zorientowania się na mapie, 

wielokrotnego przepisywania tego samego tekstu w ramach poprawy pracy 

klasowej a popełniania podczas przepisywania coraz to nowych błędów, 

czytania wielu książek a popełniania błędów ortograficznych w często 

powtarzających się wyrazach, ładnego przepisywania kilkunastu linijek a 

bazgrania w dalszej części kartki zeszytu, dobrego słuchu muzycznego a  

niemożnością nauczenia się czytania nut, itp. 

 



  

(Niektóre z podanych wyżej zasady mogą być stosowane w przypadku 

uczniów o obniżonychmożliwościach intelektualnych). 

 

Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od 

przeciętnej 
 

W przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie  

formy, jak itreści wymagań.  

 

A więc przede wszystkim w tej grupie możemy mówić o obniżeniu 

wymagań. 

 

BARDZO WAŻNE ! 
 

Pamiętać jednak należy, że obniżenie kryteriów jakościowych nie może 

zejść poniżej podstawyprogramowej. 

 

Dzieci z inteligencją ogólną niższą od przeciętnej, czyli tzw. mało zdolne 

nie zawsze majązaburzone te same funkcje psychiczne.  

 

Tak, więc w tej grupie są dzieci z różnymi zaburzeniami,niekiedy 

mieszanymi.  

 

Generalnie jednak charakterystyczne dla nich są: 

⇒zaburzeniamyślenia słowno - pojęciowego, a więc tego, na którym 

przedewszystkim bazuje nauka szkolna 

⇒mała samodzielność w myśleniu 

⇒wolniejsze tempo pracy i uczenia się 

⇒trudności w koncentracji uwagiprzez dłuższy czas 

 

Ze względu na powyższe cechy konieczne jest wobec tych dzieci  

Zastosowaniemetodułatwiających imopanowanie materiału.  

 



  

Dzieci te, bowiem nie kwalifikują się do szkołyspecjalnej dla 

upośledzonych umysłowo, a program szkoły ogólnodostępnej jest dla 

nich trudny,a przede wszystkim zbyt szybko realizowany. 

 

Zmiany jakościowe w zakresie wymagań programowychpowinny być 

takie, aby wprzyszłości pozwalały tym dzieciom na opanowanie 

wymagań zasadniczej szkoły zawodowejogólnodostępnej.  

 

Dla tych dzieci tragedią jest, że reforma szkolnictwa poszła w kierunku 

zawężania oferty szkolnictwa zawodowego, a upowszechniania 

wykształcenia średniego, czyliukończenia szkoły z maturą.  

 

One przez ten szczebel obiektywnie nie są w stanie przebrnąć. 

 

Nauczyciele nie mogą od poradni oczekiwać, że w opiniach będzie 

określone, do jakiegopoziomu należy dostosować – obniżyćwymagania w 

stosunku do tych dzieci.  

 

To nauczyciele są specjalistamiw zakresie nauczania poszczególnych 

przedmiotów.  

 

Kryteria doboru treści powinny być 2, októrych mówiłam wcześniej - nie 

można zejść poniżej podstawy programowej, a zakres wiedzy 

iumiejętności powinien dać szansę na sprostanie 

wymaganiomogólnodostępnej szkoły zawodowej. 

 

Wymagania, co do formymogą obejmować między innymi: 

⇒omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu 

trudności 

⇒pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie 

⇒podawanie poleceń w prostszej formie 

⇒unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć 

⇒częste odwoływanie się do konkretu, przykładu 

⇒unikanie pytań problemowych, przekrojowych 



  

⇒wolniejsze tempo pracy 

⇒szerokie stosowanie zasady poglądowości 

⇒odrębne instruowanie dzieci 

⇒zadawanie do domutyle, ile dziecko jest w stanie wykonać 

samodzielnie. 
 

 

 

Jak oceniać dzieci z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi, w tym ze specyficznymi trudnościami                     

w uczeniu się? 
 

Bardzo ważne jest przestrzeganie etycznych zasad oceniania,  

z których pierwszorzędnymi są: 

jednakowa życzliwość wobec wszystkich uczniów oraz  

ocenianie sukcesów, anie porażekucznia. 

 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia powinno: 

pomóc mu poznać siebie, 

określić swoje ideały,  

podjąć adekwatne działania dla własnego rozwoju. 

 

BARDZO WAŻNE ! 
 

 

Jeślidostosujemy wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

ucznia, pod względem formy(tam, gdzie to wystarcza) lub formy i 

treści(tam, gdzie jest to konieczne)uwzględniająctakże wkład pracy 

dziecka 
to zawszeocenimyucznia pozytywnie. 

 



  

W stosunku do dzieci o obniżonych możliwościach intelektualnych, 

zalecenie odostosowaniuwymagańdaje nauczycielowi jeszcze 

jedną możliwość.  
 

Jeśli na koniec okresugrozi uczniowi klasyfikacyjna ocena 

niedostateczna, a inne względy przemawiają za promowaniem, zalecenie 

odostosowaniuwymagańpozwala na postawienie oceny 

dopuszczającej.  
 

Zalecenia tego jednak nienależy traktować, jako równorzędnegoz 

nakazem promowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 
 



  

Symptomy zaburzeń i formy, metody, sposoby dostosowania 

wymagań uuczniów z dysleksją w zakresie przedmiotów 

nauczania: 

MUZYKA, PLASTYKA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, 

TECHNIKA 
 

Objawy zaburzeń: 

- trudności z czytaniem nut, odtwarzaniem rytmu, śpiewaniem, 

tańczeniem  

- trudności z rysowaniem (rysunek schematyczny, uproszczony) i 

organizacją przestrzenną prac plastycznych 

- obniżony poziom wykonania prac plastycznych i technicznych 

(dobra własna inwencja twórcza i wyobraźnia)  

- mylenie prawej i lewej strony 

- trudności z opanowaniem układów gimnastycznych (sekwencje 

ruchowe zorganizowane w czasie i przestrzeni) 

- trudności w bieganiu, ćwiczeniach równoważnych 

- trudności w opanowaniu gier wymagających użycia piłki 

(siatkówka, koszykówka, tenis ziemny i stołowy, itp.) 

- niechęć do uprawiania sportów wymagających dobrego poczucia 

równowagi (deskorolka, narty, snowboard)  

 

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań 

edukacyjnych: 

- zawsze uwzględniać trudności ucznia 

- w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, 

naprowadzać, pokazywać na przykładzie 

- dzielić dane zadanie na etapy i zachęcać do wykonywania 

malutkimi krokami 

- nie zmuszać na siłę do śpiewania, czy wykonywania ćwiczeń 

sprawiających uczniowi trudność 

- dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie 

udzielać instruktażu 

- nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy 



  

- podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek 

ucznia do przedmiotu, jego chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć w 

materiały, niezbędne pomoce itp. 

- włączać do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń ma szanse. 

 

 

Załącznik nr 2 
Symptomy zaburzeń i formy, metody, sposoby dostosowania 

wymagań uuczniów z dysleksją w zakresie przedmiotów 

nauczania: 

JĘZYKI OBCE 
 

Objawy zaburzeń: 

- trudności z zapamiętaniem słówek, struktur gramatycznych 

- problemy z budowaniem wypowiedzi ustnych  

- trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem tekstu mówionego 

lub nagranego na taśmę 

- problemy z odróżnianiem słów podobnie brzmiących 

- błędy w pisaniu- trudności z odróżnianiem wyrazów podobnych- 

gubienie drobnych elementów graficznych, opuszczanie i 

przestawianie liter 

- trudności z poprawnym pisaniem, pomimo dobrych wypowiedzi 

ustnych 

- kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej 

- gubienie drobnych elementów graficznych, opuszczanie i 

przestawianie liter 

- trudności z poprawnym pisaniem, pomimo dobrych wypowiedzi 

ustnych 

- kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej. 

 

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań 

edukacyjnych: 
 

- dawać łatwiejsze zadania 



  

- nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, dawać więcej czasu 

na zastanowienie się i przypomnienie słówek, zwrotów 

- dawać więcej czasu na opanowanie określonego zestawu słówek 

- w fazie prezentacji leksyki zwolnić tempo wypowiadanych słów i 

zwrotów, a nawet wypowiadać je przesadnie poprawnie 

- można pozwolić na korzystanie z dyktafonu podczas lekcji 

- nowe wyrazy objaśniać za pomocą polskiego odpowiednika, w 

formie opisowej, podania synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia 

związkuz nowym wyrazem 

- w zapamiętywaniu pisowni stosować wyobrażanie wyrazu, 

literowanie, pisanie palcem na ławce, pisanie ze zróżnicowaniem 

kolorystycznym liter 

- przy odczytywaniu tekstu przez nauczyciela pozwalać na 

korzystanie z podręcznika, 

- w nauczaniu gramatyki można stosować algorytmy w postaci 

graficznej wykresów, tabeli, rysunków) 

- podczas prezentacji materiału zestawiać zjawiska gramatyczne 

języka polskiego ze zjawiskami gramatycznymi charakterystycznymi 

dla języka obcego 

- prowadzić rozmówki na tematy dotyczące uczniów, 

- dawać więcej czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne, 

- liberalnie oceniać poprawność ortograficzną i graficzną pisma, 

- oceniać za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka, kłaść 

większy nacisk na wypowiedzi ustne. 

 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 
Symptomy zaburzeń i formy, metody, sposoby dostosowania 

wymagań u uczniów z dysleksją w zakresie przedmiotu 

nauczania: 



  

JĘZYK POLSKI 
 

Objawy zaburzeń: 

- trudności w opanowaniu techniki czytania tj.: głoskowanie, 

sylabizowanie, przekręcanie wyrazów, domyślanie się, wolne lub 

nierówne tempo, pauzy, nie zwracanie uwagi na interpunkcję 

- niepełne rozumienie treści tekstów i poleceń, uboższe słownictwo 

- trudności w pisaniu, szczególnie ze słuchu, liczne błędy np.: 

mylenie z-s, d- t, k -g  

- błędy w zapisywaniu zmiękczeń, głosek i- j 

- błędy w zapisywaniu głosek nosowych ą - om, ę – em 

- opuszczanie, dodawanie, przestawianie, podwajanie liter i sylab 

- błędy gramatyczne w wypowiedziach ustnych i pisemnych 

- trudności w formułowaniu wypowiedzi pisemnych na określony 

temat 

- trudności w uczeniu się ze słuchu na lekcji, korzystaniu z 

wykładów, zapamiętywaniu, rozumieniu poleceń złożonych, instrukcji 

- trudności z zapamiętaniem liter alfabetu, mylenie liter podobnych 

kształtem l-t-ł 

- mylenie liter zbliżonych kształtem, lecz inaczej ułożonych w 

przestrzeni b-d-g-p, w-m 

- opuszczanie drobnych elementów graficznych liter /kropki, 

kreski/ 

- błędy w przepisywaniu i pisaniu z pamięci 

- nieprawidłowe trzymanie przyborów do pisania 

- wolne tempo pisania, męczliwość ręki 

- niekształtne litery, nieprawidłowe łączenia - obniżona czytelność 

pisma 

- nieumiejętność zagospodarowania przestrzeni kartki.  

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań 

edukacyjnych: 



  

-nie wymagać, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy tekst, 

wskazywać wybrane fragmenty dłuższych tekstów do opracowania w 

domu i na nich sprawdzać technikę czytania 

-dawać więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, 

szczególnie podczas samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w miarę 

potrzeby pomagać w ich odczytaniu 

- starać się w miarę możliwości przygotowywać sprawdziany i 

kartkówki w formie testów 

- czytanie lektur szkolnych lub innych opracowań rozłożyć w 

czasie, pozwalać na korzystaniez książek ”mówionych” 

- raczej nie angażować do konkursów czytania 

- uwzględniać trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas 

samodzielnej pracy z tekstem, dawać więcej czasu, instruować lub 

zalecać przeczytanie tekstuwcześniej w domu 

- częściej sprawdzać zeszyty szkolne ucznia, ustalić sposób poprawy 

błędów, czuwać nad wnikliwą ich poprawą, oceniać poprawność i 

sposób wykonania prac 

- dać uczniowi czas na przygotowanie się do pisania dyktanda 

poprzez podanie mu trudniejszych wyrazów, a nawet wybranych zdań, 

które wystąpią w dyktandzie; można też dawać teksty z lukami lub 

pisanie z pamięci 

- dyktanda sprawdzające można organizować indywidualnie 

- błędów nie omawiać wobec całej klasy 

- w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych 

uczyć tworzenia schematów pracy, planowania kompozycji 

wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) 

- pomagać w doborze argumentów, jak również odpowiednich 

wyrażeń i zwrotów  

- nie obniżać ocen za błędy ortograficzne i graficzne w 

wypracowaniach 

- podać uczniom jasne kryteria oceny prac pisemnych (wiedza, 

dobór argumentów, logika wywodu, treść, styl, kompozycja itd.) 

- dawać więcej czasu na prace pisemne, sprawdzać, czy uczeń 

skończył notatkę z lekcji, w razie potrzeby skracać wielkość notatek 

- przypadku trudności z odczytaniem pracy, odpytać ucznia ustnie 



  

- pozwalać na wykonywanie prac na komputerze  

- usprawniać zaburzone funkcje - zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 



  

Symptomy zaburzeń i formy, metody, sposoby dostosowania 

wymagań u uczniów z dysleksją w zakresie przedmiotów 

nauczania: 

MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA 
 

Objawy zaburzeń: 

- nieprawidłowe odczytywanie treści zadań tekstowych 

- niepełne rozumienie treści zadań, poleceń 

- trudności z wykonywaniem działań w pamięci, bez pomocy kartki 

- problemy z zapamiętywaniem reguł, definicji, tabliczki mnożenia 

- problemy z opanowaniem terminologii (np. nazw, symboli 

pierwiastków i związków chemicznych) 

- błędne zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych (z 

wieloma zerami i miejscami po przecinku) 

- przestawianie cyfr (np. 56-65) 

- nieprawidłowa organizacja przestrzenna zapisu działań 

matematycznych, przekształcania wzorów 

- mylenie znaków działań, odwrotne zapisywanie znaków 

nierówności 

- nieprawidłowe wykonywanie wykresów funkcji 

- trudności z zadaniami angażującymi wyobraźnię przestrzenną w 

geometrii 

- niski poziom graficzny wykresów i rysunków, nieprawidłowe 

zapisywanie łańcuchów reakcji chemicznych. 

 

Formy, metody, sposoby dostosowania                            

wymagań edukacyjnych: 

- naukę tabliczki mnożenia, definicji, reguł wzorów, symboli 

chemicznych rozłożyć w czasie, często przypominać i utrwalać 

- nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, przygotować 

wcześniej zapowiedzią, że uczeń będzie pytany 

- w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzać, czy uczeń 

przeczytał treść zadania i czy prawidłowo ją zrozumiał, w razie 

potrzeby udzielać dodatkowych wskazówek  



  

- w czasie sprawdzianów zwiększyć ilość czasu na rozwiązanie 

zadań 

- można też dać uczniowi do rozwiązania w domu podobne zadania 

- uwzględniać trudności związane z myleniem znaków działań, 

przestawianiem cyfr, zapisywaniem reakcji chemicznych itp. 

- materiał sprawiający trudność dłużej utrwalać, dzielić na 

mniejsze porcje; 

- oceniać tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania 

był błędny, co wynikać może z pomyłek rachunkowych; 

- oceniać dobrze, jeśli wynik zadania jest prawidłowy, choćby 

strategia dojścia do niego była niezbyt jasna, gdyż uczniowie 

dyslektyczni często prezentują styl dochodzenia do rozwiązania 

niedostępny innym osobom, będący na wyższym poziomie 

kompetencji.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 5 



  

Symptomy zaburzeń i formy, metody, sposoby 

dostosowania wymagań uuczniów z dysleksją w zakresie 

przedmiotów nauczania: 
 

 

PRZYRODA, GEOGRAFIA, BIOLOGIA, HISTORIA 

 

Objawy zaburzeń: 

- trudności z zapamiętywaniem nazw geograficznych, terminologii z 

biologii i chemii (dłuższe nazwy, nazwy łacińskie), nazwisk z historii 

- trudności z opanowaniem systematyki (hierarchiczny układ 

informacji) 

- zła orientacja w czasie (chronologia, daty) 

- trudności z czytaniem i rysowaniem map geograficznych i 

historycznych 

- trudności z orientacją w czasie i w przestrzeni (wskazywanie 

kierunków na mapie i w przestrzeni, obliczanie stref czasowych, 

położenia geograficznego, kąta padania słońca itp.) 

- problemy z organizacją przestrzenną schematów i rysunków 

-trudności z zapisem i zapamiętaniem łańcuchów reakcji 

biochemicznych. 

 

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań 

edukacyjnych: 

- uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, dat 

- w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej 

czasu na przypomnienie,wydobycie z pamięci nazw, terminów, 

dyskretnie naprowadzać 

- częściej powtarzać i utrwalać materiał 

- podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające 

zapamiętywanie 

- wprowadzać w nauczaniu metody aktywne, angażujące jak 

najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, wzrok, słuch), używać wielu pomocy 

dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania 

- zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, 

by ograniczyć ocenianie na podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia 



  

- przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki, niekiedy nawet 

odpytywać indywidualnie 

- często oceniać prace domowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6 



  

Symptomy trudności i sposoby dostosowania wymagań              u 

uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna                                      

w zakresie przedmiotu nauczania: 

JĘZYK POLSKI 
 

Symptomy trudności: 

- słabe oceny pomimo starań i wysiłków ucznia, 

- trudności w czytaniu i pisaniu (trudności z kojarzeniem 

określonych dźwięków (głosek) z odpowiadającymi im symbolami 

(literami), 

- trudności w rozumieniu czytanych treści, 

- trudności w samodzielnym wypowiadaniu się, formułowaniu 

wniosków i sądów, w uogólnianiu, myśleniu symbolicznym 

(abstrakcyjnym), 

- niski poziom rozwoju słowno – pojęciowego (odpowiada 

wcześniejszej fazie rozwoju), 

- ubogie słownictwo, wadliwa struktura gramatyczna wypowiedzi 

ustnych i pisemnych, 

- słabsza sprawność manualna (rysunki, pismo mają niski poziom 

graficzny – odpowiadają wcześniejszej fazie rozwoju), 

- słaba umiejętność stosowania konwencjonalnych sposobów 

zapamiętywania, 

- duże problemy z przywoływaniem z pamięci odległych partii 

materiału (słaba pamięć długotrwała, operacyjna), 

- trudności z selekcją i wychwyceniem myśli przewodniej w długich 

tekstach, 

- wolne tempo procesów umysłowych i działania.  

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do 

potrzebpsychofizycznych i edukacyjnych uczniów: 
 

- zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań 

- dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich 

opanowanie i odpytywanie 

- wydłużanie czasu na odpowiedź, przeczytanie lektury 



  

- wprowadzanie dodatkowych środków dydaktycznych np. 

ilustracje, ruchomy alfabet, 

- odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego 

- formułowanie pytań w formie zdań o prostej konstrukcji 

powołujących się na ilustrujące przykłady 

- częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w 

celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień 

- zajęcia w ramach zespołu dydaktyczno-wyrównawczego, gdzie 

szczególnie u młodszych dzieci należy oprócz wyjaśniania bieżących 

zagadnień programowych usprawniać funkcje poznawcze (procesy 

intelektualne i percepcyjne), (zajęcia dodatkowe są niezbędne, bowiem  

dziecko z inteligencją niższą niż przeciętna w stanie opanować tych 

umiejętności tylko dzięki pracy na lekcji i samodzielnej nauce własnej                  

w domu) 

- należy zezwolić na dokończenie w domu niektórych prac 

wykonywanych na lekcjach 

- dyktanda przeprowadzać indywidualnie w wolniejszym tempie, 

gdyż dzieci te często nie nadążają za klasą 

- potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń na opanowanie 

materiału. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 7 



  

Symptomy trudności i sposoby dostosowania wymagań u uczniów 

o inteligencji niższej niż przeciętna                                                               

w zakresie przedmiotów nauczania: 

JĘZYKI OBCE 
 

Symptomy trudności: 

- trudności z prawidłową wymową 

- trudności w zapamiętywaniu i/lub odtwarzaniu treści, słówek, 

zdań 

- trudności w swobodnym wypowiadaniu się na określony temat 

- trudności w poprawnym czytaniu i pisaniu 

- problemy z gramatyką. 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych uczniów: 
 

- zmniejszanie ilości słówek do zapamiętania 

- pozostawianie większej ilości czasu na ich przyswojenie 

- odpytywanie po uprzedzeniu, kiedy i z czego dokładnie uczeń 

będzie pytany 

- wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ograniczyć do 

kilku krótkich, prostych zdań na dany temat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8 



  

Symptomy trudności i sposoby dostosowania wymagań                        

u uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna  

w zakresie przedmiotów nauczania: 
MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA 

 

Symptomy trudności: 

- trudności z wykonywaniem bardziej złożonych działań 

- trudność z pamięciowym przyswajaniem i/lub odtwarzaniem z 

pamięci wyuczonych treści (np. tabliczka mnożenia, skomplikowane 

wzory, układy równań) 

- problem z rozumieniem treści zadań 

- potrzeba większej ilości czasu na zrozumienie i wykonanie 

zadania. 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb 

psychofizycznych iedukacyjnych uczniów: 

- częste odwoływanie się do konkretu (np. graficzne przedstawianie 

treści zadań), szerokie stosowanie zasady poglądowości; 

- omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopni 

trudności (pamiętając, że obniżenie wymagań nie może zejść poniżej 

podstawy programowej); 

- podawanie poleceń w prostszej formie (dzielenie złożonych treści 

na proste, bardziej zrozumiałe części); 

- wydłużanie czasu na wykonanie zadania; 

- podchodzenie do dziecka w trakcie samodzielnej pracy w razie 

potrzeby udzielenie pomocy,wyjaśnień, mobilizowanie do wysiłku i 

ukończenia zadania; 

- zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie samodzielnie 

wykonać; 

- potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń dla przyswojenia danej 

partii materiału. 

 

 

 
Załącznik nr 9 



  

Symptomy trudności i sposoby dostosowania wymagań  

u uczniów o inteligencjiniższej niż przeciętna  

w zakresie przedmiotów nauczania: 

PRZYRODA, GEOGRAFIA, BIOLOGIA, HISTORIA 

 

Symptomy trudności: 

- trudność w selekcji i wybraniu najważniejszych treści (tendencja 

do pamięciowego uczenia się wszystkiego po kolei); 

- problem z zapamiętywaniem dat, nazwisk, nazw, miejscowości; 

- nieumiejętność przekrojowego wiązania faktów i informacji. 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych uczniów: 

- w związku z dużym problemem w selekcji i wyborze 

najważniejszych informacji z danego tematu można wypisać kilka 

podstawowych pytań, na które uczeń powinien znaleźć odpowiedź 

czytając dany materiał (przy odpytywaniu prosić o udzielenie na nie 

odpowiedzi); 

- podobnie postępować przy powtórkach; 

- pozostawianie większej ilości czasu na przygotowanie się z danego 

materiału (dzielenie go na małe części, wyznaczanie czasu na jego 

zapamiętanie i odpytywanie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 10 



  

Symptomy trudności i sposoby dostosowania wymagań 

u uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna 

w zakresie przedmiotów nauczania: 

MUZYKA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, PLASTYKA, 

TECHNIKA 
 

Symptomy trudności: 

- niezborność ruchowa i trudności w wykonywaniu niektórych 

ćwiczeń (potrzeba dłuższego treningu, aby opanować dane ćwiczenie, 

rzucanie do celu itp.) 

- trudności w zrozumieniu zasad i reguł różnych gier 

- obniżony poziom prac plastycznych i technicznych (słabsza 

własna inwencja twórcza, wyobraźnia) 

- trudność w zapisywaniu i odczytywaniu nut. 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych uczniów: 

- zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby uczeń opanował daną 

sprawność (w razie potrzebyzwolnienie z wykonania ćwiczeń 

przerastających możliwości ruchowe ucznia) 

- wielokrotne tłumaczenie i wyjaśnianie zasad i reguł gier 

sportowych 

- podpowiadanie tematu pracy plastycznej czy technicznej, częste 

podchodzenie do ucznia, ukierunkowywanie w działaniu 

- pozwalanie na korzystanie ze śpiewników, wzorów, zapisów 

nutowych 

- liberalne ocenianie wytworów artystycznych ucznia 

- w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w 

wykonanie zadania, niż ostateczny efekt pracy. 

 

 

 
 



  

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
Prawo regulujące odpowiedzialność nauczyciela 

POJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

Słownik j. polskiego:„Odpowiedzialność, to konieczność 

i obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje 

czyny i ponoszenie za nie konsekwencji, odpowiadanie 

przed kimś, wobec kogoś lub za coś.” 

          W praktyce nauczyciel odpowiada za czyny, które 

pragnął dokonać i dokonał sam, ale także za czyny od 

niego niezależne, którym mógł zapobiec lecz nie 

zapobiegł. 

Ciąży wówczas na nim odpowiedzialność cywilna, 

porządkowa, dyscyplinarna, karna i moralna. 

 

       ZA UCHYBIENIA GROŻĄ: 

negatywna ocena pracy, 

kara porządkowa nałożona przez dyrektora szkoły 

kara dyscyplinarna nałożona przez komisję  

dyscyplinarną. 
 

<<<<<@@@>>>>> 
 

OBOWIĄZEK UDZIELENIA POMOCY 

PRZEDLEKARSKIEJ 
Dz.U. z 2006 nr 191 poz. 1410 

Tekst obowiązuje od 2 stycznia 2012 

 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-8-wrzesnia-2006-r-o-panstwowym-ratownictwie-medycznym/


  

USTAWA  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
1)

 

z dnia 8 września 2006 r. 

Art. 4. Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia 

powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i 

umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań 

zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu 

podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w 

stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

 

Art. 5. 1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej 

pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności 

ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 

6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 

zm. 
2)

 ) dla funkcjonariuszy publicznych. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobra osobiste 

innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe 

w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub 

zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego. 

Art. 6. 1. Osobie, która poniosła szkodę na mieniu powstałą w 

następstwie udzielania przez nią pierwszej pomocy, przysługuje 

roszczenie o naprawienie tej szkody od Skarbu Państwa 

reprezentowanego przez wojewodę właściwego ze względu na 

miejsce powstania szkody. 

2. Naprawienie szkody, o którym mowa w ust. 1, obejmuje szkodę 

rzeczywistą. 

<<<<<@@@>>>>> 

ustawa Kodeks karny 
Art. 162.  § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w 

położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem 

utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie 

udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie 

lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-8-wrzesnia-2006-r-o-panstwowym-ratownictwie-medycznym/#ftn1
http://prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-karny-z-dnia-6-czerwca-1997-r/
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-8-wrzesnia-2006-r-o-panstwowym-ratownictwie-medycznym/#ftn2


  

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3. 

<<<<<@@@>>>>> 

 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 

Problem ten regulują zapisy ustawy Kodeks cywilny oraz orzeczenia 

Sądu Najwyższego 

 

To niezwykle ważny rodzaj odpowiedzialności nauczyciela i szkoły za 

zdrowie, życie, bezpieczeństwo oraz mienie ucznia. 

 

Powyższa odpowiedzialność dotyczy: 

- zdarzeń zaistniałych na terenie obiektu szkolnego, a także na 

terenie obiektów użytkowanych przez szkołę (obiekty sportowe), 

     - zdarzeń zaistniałych w czasie różnych form edukacyjnych 

(lekcje, wycieczki, „zielone szkoły”, zawody sportowe) oraz w czasie 

innego pobytu ucznia w szkole (przerwy, pobyt ucznia przed lekcjami, 

pobyt ucznia kolekcjach). 

 

Problemy odpowiedzialności cywilnej regulują: 
- ustawa Kodeks cywilny,  

- orzeczenia Sądu Najwyższego 

 

 
 

 

Odpowiedzialność cywilna, jest to rodzaj odpowiedzialności  

prawnej, który określa majątkowy charakter sankcji. 

      Ogólne zasady odpowiedzialności cywilnej (kto, od kogo, pod jakimi 

warunkami i w jaki sposóbmoże domagać się określonego zachowania)  

określakodeks cywilny 

<<<<<@@@>>>>> 
„I ten winien, co kijem bezpieczeństwo mierzył, 



  

I ten, co bezpieczeństwo głupiemu powierzył.”  
                                                                               /Ignacy Krasicki/ 

Przypomnijmy przepisy Kodeksu cywilnego:  

• art. 417 § 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem 

działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej 

ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu 

terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy 

prawa. 
§ 2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, 

na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo 

innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną 

szkodę ponosi ich wykonawcaorazzlecająca je jednostka 

samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa.  

• art. 427 - Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do 

nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu 

psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten 

obowiązany jest do naprawienia szkodywyrządzonej przez tę 

osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda 

byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis 

ten stosuje się również do osób wykonywających bez obowiązku 

ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu 

wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie 

można.  

• art. 430 - Kto na własny rachunek powierza wykonanie 

czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega 

jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, 

ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby 

przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.  

• Art. 444 § 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju 

zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego 

powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do 

naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na 

koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę 

potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.  

§ 2.Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność 

do pracy zarobkowejalbojeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub 

zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od 

zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.  



  

§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie 

ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.  

A zatem, jeśli wypadek zdarzy się na terenie szkoły lub podczas 

wycieczki szkolnej za ucznia odpowiada szkoła.  

Przypomnijmy orzeczenia Sądu Najwyższego: 
 

1. „Obowiązek sprawowania opieki i nadzoru oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa ze strony szkoły dotyczy tylko uczniów 

powierzonych funkcjonariuszom szkoły lub szkole jako całości.                                           

Obowiązek ten zachodzi, więc w sytuacji, gdy uczniowie danej 

szkoły pozostają w dyspozycji nauczycieli lub administracji 

szkolnej, podczas lekcji przerw międzylekcyjnych i innych zajęć 

zleconych przez szkołę” (wyrok SN II CR 643/73 OSP 

1974/10/202).  

2.„Cały teren szkoły w czasie, gdy odbywają się zajęcia, pozostaje 

pod jej opieką i nadzorem, wobec czego obowiązek należytego 

nadzoru obciąża szkołę również w stosunku do młodzieży, która 

nie ma zlecenia zajęć dodatkowych, ale w czasie gdy szkoła jest 

czynna, ma możność przebywania na szkolnym boisku” (wyrok 

SN I CR 260/71 OSNC 1972/4/71).  

3. Do podstawowych obowiązków administracji szkolnej należy 

zapewnienie bezpieczeństwa młodzieżyszkolnejw czasie jej 

przebywania w szkole – to teza zawarta w wyroku SN z dnia 12 

lutego 1974 r. (II CR 825/73). W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy 

wskazuje na nauczycieli i administrację szkolną jako podmioty 

zobowiązane do sprawowania opieki i nadzoru dotyczących 

uczniów powierzonych funkcjonariuszom szkoły lub szkole jako 

całości (wyrok SN z dnia 3 stycznia 1974 r. (II CR 643/73).  

4.„Wiek uczniów wpływa na zróżnicowanie stopnia i formy 

sprawowanego nad uczniami nadzoru przez nauczycieli w tym 

rozumieniu, iż młodzieży starszej należy pozostawić więcej 

samodzielności.Obowiązek nadzoru ze strony szkoły nie ustaje 

jednak z chwilą osiągnięcia pełnoletności lub zbliżania się do tego 

wieku. Trzeba mieć zawsze na uwadze psychikę młodzieży w 

zbiorowisku i mogące stąd płynąć dla niej niebezpieczeństwa. 

Doświadczenie życiowe przekonuje też, że samo wydanie zakazu 

nie wystarcza i że konieczna jest kontrola jego wykonania - zbyt 

bowiem silna jest pokusa i ciekawość młodzieży, aby sam zakaz 



  

odciągnął ją np. od wejścia na budowę. Istnieje też chęć popisania 

się wykonaniem niebezpiecznego przedsięwzięcia.” (wyrok SN II 

CR 289/74 LEX nr 7526).  

5. „W sytuacji, gdy zachowanie uczniów narusza obowiązujące 

zasady - lub stwarza niebezpieczeństwo ich naruszenia - 

nauczyciel sprawujący nadzór nad powierzonymi mu uczniami, 

winien w razie kolizji ciążących na nim w tym samym czasie 

zadań typu nadzorczego z zadaniami typu administracyjnego, 

dawać pierwszeństwo zadaniom nadzorczym, dopóki nie zapewni 

warunków zapobiegających naruszeniu dyscypliny przez uczniów, 

mogącemu wywołać szkodę. Środki zapobiegawcze, jakie 

nauczyciel winien zastosować powinny odpowiadać konkretnym 

okolicznościom (wiek uczniów, stopień zdyscyplinowania, rodzaj 

zajęć, sytuacja, środowisko itp.) (wyrok SN II CR 153/75 LEX 

7699).  

6.    „Względy wychowawcze przemawiają za przyjęciem, że 

nadzór nad młodzieżą starszą nie może być ciągły, gdyż młodzieży 

takiej należy stwarzać warunki do znacznej samodzielności. Za 

wadliwą          i niezapewniającą takiej młodzieży należytej opieki 

należy uznać taką organizację nadzoru, przy której w stałych, i z 

góry znanych            i długich odcinkach czasu nie może on być 

wykonywany nawet sporadycznie.” (wyrok SN IV CR 8/77 LEX 

nr 7909). 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA 
W prawie cywilnym delikt to czyn niedozwolony.  

Odpowiedzialność  z tytułu deliktu to taka odpowiedzialność, 

która wynika z popełnienia czynu niedozwolonego, to jest: 

- zachowania niezgodnego z prawem, zawinionego (chociażby 

przez niedbalstwo): np. uszkodzenia cudzej rzeczy, spowodowania 

wypadku; 

- zachowania niezgodnego z prawem, niezawinionego, np. Skarb 

Państwa odpowiada za błędy funkcjonariuszy, nawet jeśli nie są 

oni winni tych błędów; 

- zdarzenia, na które człowiek nie ma wpływu, np. 

odpowiedzialność za zwierzę, które uciekło. 

 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=templates&fn=abc.jump.htm&id=pwp.sl2.7909


  

Opis takich czynów niedozwolonych zawiera Kodeks cywilny. 

 

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 415 k.c., przesłanką 

odpowiedzialności deliktowej jest wina.  

Niekiedy jednak prawo przewiduje odpowiedzialność na zasadzie 

ryzyka (np. prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub 

zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody ponosi 

odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną 

przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda 

nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy 

poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi 

odpowiedzialności (przy czym właściciel przedsiębiorstwa nie 

musi być np. winny wybuchowi gazu). 

 

Dla powstania odpowiedzialności deliktowej niezbędne są: 

- czyn niedozwolony (opisany w ustawie); 

- szkoda; 

- związek przyczynowy pomiędzy czynem niedozwolonym a 

szkodą. 

 

Skutkiem czynu niedozwolonego jest powstanie zobowiązania 

między sprawcą szkody a poszkodowanym, którego treścią jest: 

- przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego bądź 

- zapłacenie odszkodowania. 

BARDZO WAŻNE ! 
 

Inaczej niż w przypadku zdolności do czynności prawnych, która 

zasadniczo rozpoczyna się od ukończenia 18 roku życia, 

odpowiedzialność za delikt jest możliwa już od ukończenia 13 

roku życia. 

Małoletni, który nie ukończył lat 13, nie ponosi odpowiedzialności 

za wyrządzoną szkodę - odpowiedzialność taką poniosą z reguły 

rodzice, jeśli nie dopełnili obowiązku pieczy nad dzieckiem (art. 

426 i 427 k.c.). 

 

 



  

PRZYKŁADY WYKROCZEŃ 

DELIKTOWYCH NAUCZYCIELI 
Nauczyciel z I LO w Tychach skazany 
Na karę roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata skazał 21 marca 

2005 r.  Sąd Okręgowy w Katowicach Mirosława Sz., [Szumski] 

opiekuna tragicznie zakończonej wyprawy na Rysy w 28 stycznia 

2003 roku. 

 

Pod lawiną, która zeszła pod Rysami, zginęło wówczas siedmioro 

tyskich licealistów i jeden z opiekunów.  

 

W wystąpieniu końcowym prokuratura żądała dla oskarżonego dwóch 

lat więzienia w zawieszeniu. Zdaniem oskarżenia, Mirosław Sz. 

zlekceważył zasady bezpieczeństwa i przepisy prawa. 

Prokuratura zarzuciła nauczycielowi, że zabrał na Rysy młodych, 

niedoświadczonych i niewystarczająco przeszkolonych ludzi, nie 

zaangażował przewodnika górskiego i zabrał w góry zbyt liczną 

grupę, lekceważąc przy tym warunki pogodowe.  
Obrona domagała się uniewinnienia Mirosława Sz.  [Szumski]. Sam 

oskarżony jest zdania, że zejścia lawiny nikt nie mógł przewidzieć. 

Adwokat Marek Lesiak wyraził przekonanie, że lawina zeszła 

samoistnie, a zatem opiekunowi nie można przypisać winy za 

tragedię.  

Przypomnijmy, że lawina zabiła 28 stycznia 2003 roku ośmioro z 

13uczestników wycieczki z Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Pion”, działającego przy I LO w Tychach.  

Czoło lawiny załamało lód na Czarnym Stawie i pogrzebało w nim 

większość ofiar. Poszukiwanie ciał trwało do 17 czerwca 2003 r..                           

Był to najtragiczniejszy wypadek w historii polskich Tatr.  



  

 
 

 

Była to największa tragedia lawinowa, jaka do tej pory 

wydarzyła się w polskich Tatrach. 



  

Do największego wypadku lawinowego w całych Tatrach 
doszło po słowackiej stronie gór w Dolinie Mięguszowieckiej 

w 1974 roku. Lawina, która spadła z masywu Grani Baszt, 

wdarła się na przeciwstok, gdzie młodzież jeździła na nartach. 

Zginęło 14 z 24 zasypanych osób. 

W Polsce w Karkonoszach 20 marca 1968 roku doszło 

natomiast do tragedii, w której zginęła największa liczba ofiar. 

Lawina porwała 24 osoby idące Białym Jarem. Tylko 5 

spośród nich udało się uratować. Zginęło 19 osób. 

 
 

 

Przewodnik i nauczycielka oskarżeni              

ws. wypadku na skoczni 
Czwartek, 3 stycznia 2013 (16:13)  

Do kamiennogórskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 

przewodnikowi PTTK i nauczycielce, opiekunce grupy 

szkolnej, oskarżonych o narażenie dzieci na utratę zdrowia 

i życia podczas wejścia na nieczynną skocznię narciarską 

w Lubawce (woj. dolnośląskie). 

Przewodnikowi za umyślne narażenie dzieci grozi do 3 lat 

więzienia, a nauczycielce - za nieumyślne - do roku 

pozbawienia wolności.  

Oboje są też oskarżeni o nieumyślne spowodowanie obrażeń 

u siedmiorga dzieci - poinformowała w czwartek prok. 

Grażyna Karalus-Greb z Prokuratury Rejonowej w Kamiennej 

Górze.  

Dzieci doznały lekkich obrażeń 

Do wypadku na starej, drewnianej i nieczynnej skoczni doszło 

we wrześniu 2012 r. podczas wycieczki 24-osobowej grupy, 

uczniów szkoły podstawowej. Dzieci zwiedzając skocznię 

zdecydowały się wejść na nią do zdjęcia pamiątkowego.  



  

Siedmioro z nich spadło z platformy, która - 

prawdopodobnie pod ich ciężarem - zawaliła się. 

Dzieci doznały lekkich obrażeń. 

Karalus-Greb powiedziała, że przewodnik PTTK nie przyznał 

się do zarzutów. Twierdził, że nie pozwolił dzieciom wejść na 

skocznię, na której znajdowała się tabliczka z zakazem.  

"Nonszalancja przewodnika jest zadziwiająca" 

- Tymczasem dzieci, 95 proc. uczestników wycieczki podczas 

przesłuchań twierdziło, że przewodnik zachęcał do wejścia. 

Miał powiedzieć, że zna tę skocznię i nie ma się co obawiać - 

mówiła prokurator.  

Według niej "nonszalancja przewodnika jest zadziwiająca", 

bowiem tabliczka na skoczni była bardzo widoczna, wręcz 

"rzucała się w oczy". 

Z kolei nauczycielka - powiedziała Karalus-Greb - przyznała 

się do stawianych zarzutów.                                                            

Tłumaczyła, że pozwoliła wejść dzieciom na skocznię ale 

"tylko dlatego, że nie widziała tabliczki".  

Akt oskarżenia trafił do sądu rejonowego w Kamiennej Górze, 

który po reorganizacji jest placówką zamiejscową sądu w 

Jeleniej Górze. 

 

Trzynaścioro uczniów ze SP 17  w Lublinie 

utonęło w Wiśle 
Data dodania: 2011-06-20 07:00:57 



  

 

To właśnie uczniowie klasy piątej tej Szkoły 23 czerwca 1961 r. 

wybrali się na wycieczkę do Kazimierza Dolnego nad Wisłą.  

 

Ponad 50 piątoklasistów przyjechało razem z trzema 

opiekunkami. Ucząca wychowania fizycznego   29 – letnia Jadwiga 

H. zaprowadziła część dzieci nad Wisłę. "Grupa brnąc po kolana 

w wodzie dotarła do małej piaszczystej wysepki, oddalonej od 

brzegu o jakieś 120 m. 

 (...) W pewnym momencie jedna z dziewczynek zaczęła się topić" 

- opisywał tragedię Kurier Lubelski w 1961 r.  

 

Przestraszone dzieci rzuciły się do ucieczki wprost w głębinę. 

Tylko część dotarła do brzegu. Zrozpaczona nauczycielka widząc 

co się stało, próbowała się utopić, ale została zatrzymana przez 

milicjanta. 

 

Sprawa tragedii w 1962 r. znalazła swój finał w sądzie. Proces, 

podczas którego przesłuchano kilkudziesięciu świadków, trwał 

zaledwie kilka dni. - Każdy wymiar kary będzie dla mnie 

sprawiedliwy. Wolałabym swoją śmierć niż przeżyć śmierć tych 

dzieci - mówiła przed sądem  Jadwiga H.       

 

Kobieta została aresztowana dzień po tragedii, ostatecznie dostała 

trzy i pół roku więzienia. Sąd ukarał także panią dyrektor SP nr 

17. Kara: 3 miesiące więzienia w zawieszeniu, za to, że wysłała tak 

dużą grupę dzieci pod opieką zbyt małej liczby nauczycieli. 

 

http://www.expressilustrowany.pl/tag/kurier-lubelski.html?utm_medium=alz&utm_source=expressilustrowany.pl&utm_campaign=artykul


  

 

Śmierci chłopca w Aquaparku w Krakowie 

można było uniknąć 
Justyna K. i Beata O., dwie nauczycielki z Podhala, usłyszały w 

poniedziałek przed krakowskim sądem wyrok 6 miesięcy 

więzienia w zawieszeniu na dwa lata za narażenie na 

niebezpieczeństwo utraty życia 11-letniego Kamila z Lipnicy.  

 

Chłopiec utonął podczas wycieczki do Aquaparku w Nowej Hucie.  

 

Trzeci oskarżony Marek M., szef ratowników w parku wodnym, 

za nieumyślne spowodowanie śmierci chłopca został skazany na 

półtora roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata i grzywnę. Ma 

też dwuletni zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych i 

kontrolnych związanych ze sportami wodnymi i kąpaniem się. 

Wyrok nie jest prawomocny.  

 

Do tragedii doszło 4 października 2006 roku. 

Kamil przyjechał do Krakowa z rówieśnikami na szkolną 

wycieczkę  z Lipnicy Wielkiej. Nie wiadomo, jak wpadł do wody. 

Wyciągnęli go ratownicy, podjęli reanimację, chłopcu udało się 

przywrócić oddech, ale 18 października 

2006zmarłwUniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie 

Prokocimiu.  Do szpitala trafił          w bardzo ciężkim stanie z 

objawami trwałego uszkodzenia mózgu. Zarzuty postawiono 

szefowi ratowników i nauczycielkom, żadna z tych osób nie 

przyznawała się do winy, ale sąd nie miał wątpliwości, że 

zaniedbali swoje obowiązki.  

Zdaniem prokuratorów błędy popełnili  opiekunowie wycieczki, 

którzy - jak ustalili śledczy - zaniedbali swoje obowiązki. 

W niewystarczający sposób pilnowali dzieci, za mało było 

wychowawców w stosunku do liczby uczniów. Dzieci nie były też 

podzielone na grupy, dlatego każde z nich mogło wejść w dowolne 

miejsce w parku wodnym. 

 

- Nauczycielki nie podzieliły dzieci na grupy mniej lub bardziej 

umiejące pływać, ale bardziej karygodne było to, że zajęły się 

http://www.dzienniklodzki.pl/tag/nieumyslne-spowodowanie-smierci.html?utm_medium=alz&utm_source=dzienniklodzki.pl&utm_campaign=artykul
http://www.dzienniklodzki.pl/tag/18-pazdziernika.html?utm_medium=alw&utm_source=dzienniklodzki.pl&utm_campaign=artykul
http://www.gazetakrakowska.pl/krakow/347950,studentka-oskarza-uniwersytet-jagiellonski,id,t.html
http://www.gazetakrakowska.pl/aktualnosci/336365,ekolodzy-zablokowali-budowe-kompleksu-klinik-w-krakowie,id,t.html
http://www.gazetakrakowska.pl/aktualnosci/336365,ekolodzy-zablokowali-budowe-kompleksu-klinik-w-krakowie,id,t.html


  

własnymi przyjemnościami korzystania z atrakcji wodnych - 

zauważył sędzia Wojciech Domański w uzasadnieniu wyroku.  

 

Przyznał, że oskarżone mogły liczyć, iż w parku wodnym 

funkcjonuje system bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieli, 

ale to nie zwalniało kobiet z obowiązku należytej opieki nad 

dziećmi. 
 

<<<<<@@@>>>>> 

JAK DECYDUJE WIEK UCZNIA? 
 Z art. 426 Kodeksu cywilnego wynika, że: 

„małoletni, który nie ukończył 13 roku życia, nie ponosi 

odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę”. 

 

        W stosunku do małoletniego powyżej 13. lat w grę wchodzi 

własna odpowiedzialność z art. 415 Kodeksu cywilnego, co 

częściowo wyłącza odpowiedzialność nauczycieli sprawujących 

nadzór. 

 Nie wyklucza to jednak możliwości zastosowania 

postanowień art. 427 ww. ustawy w odniesieniu do małoletnich, 

którzy ukończyli już 13 lat, jeśli zostanie udowodniony brak ich 

rozeznania swojego czynu ze względu na wolniejszy rozwój, niż 

przeciętnie w danej kategorii wiekowej lub stan psychiczny 

uniemożliwiający postawienie zarzutu winy. 

 Jeśli zatem małoletni powyżej 13.roku życia wyrządzi 

szkodę, działając z rozeznaniem, to osoba, pod której pieczą on się 

znajduje nie będzie odpowiadać na podst. art.  

427 kodeksu cywilnego, co jednak nie wyklucza jej 

odpowiedzialności na podstawie art. 415 ustawy. 

 

 Przewidziana w art. 427 ustawy k. c. Opiera się na winie 

osoby zobowiązanej do nadzoru. 

 

WYŁĄCZENIE WINY SPRAWCY 

NIELETNIEGO 



  

Pewne zachowania, które podjęliśmy nie były do końca zależne od 

naszej woli i w związku z czym nie można zarzucić nam winy za 

zaistniałe zdarzenie.  

 

Odpowiedzialność można bowiem ponosić wyłącznie wskutek 

świadomego działania.  

 

Uzasadnione jest bowiem karanie tylko sprawców, którzy 

osiągnęli taki stopień dojrzałości psychicznej, że są w stanie 

rozpoznać znaczenie popełnionego przez siebie czynu oraz 

kierować swoim postępowaniem 

 

Przyjmuje się, że okolicznościami wyłączającymi winę są : 

1. Nieletniość – nieletni może ponosić odpowiedzialność karną od 

17 roku życia (w pewnych przypadkach od ukończenia 15 roku 

życia). 

2. Niepoczytalność i poczytalność ograniczona. Niepoczytalność 

oznacza brak możliwości rozpoznawania znaczenia swego czynu 

lub pokierowania swym postępowaniem, która zachodzi w chwili 

czynu i spowodowana jest upośledzeniem umysłowym, chorobą 

psychiczną lub innym zakłóceniem czynności psychicznych. 

3. Błąd, który jest zniekształceniem rzeczywistości, odwróceniem 

umyślności, wyłącza winę szczególnie umyślną. 

4. Nieświadomość bezprawności czynu (błąd co do prawa) to 

nieznajomość przepisów prawa.  

Nieświadomość bezprawności czynu nie wyłącza 

odpowiedzialności jeżeli sprawca mógł błędu uniknąć, ale ustawa 

w konkretnych wypadkach pozwala na nadzwyczajne złagodzenie 

kary. 

 

JAK ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 

PRZEKŁADA SIĘ NA WYMIAR PRAKTYCZNY? 
Odpowiedzialność cywilna w szeroko rozumianych zawodach 

pedagogicznych wynika z kilku różnych źródeł:  

 

 z tytułu nadzoru, 

 z tytułu szkody wyrządzonej przez podopiecznych, 

javascript:void(0)


  

 z tytułu szkody na osobie powierzonej opiece. 

Dyrektor placówki ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

zdarzenia wynikające z braku zabezpieczenia, stanu 

technicznego budynków i budowli, stanu technicznego instalacji 

wod. – kan., elektrycznej, stanu otoczenia obiektów           i 

innych tego typu.  

 

Prawo nakazuje, by dyrektor co najmniej raz w roku (najlepiej 

przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego) przeprowadził 

kontrolę warunków bhp w budynku szkoły. 

 
 

Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zmianami w: 2009 r. nr 139, poz. 

1130; 2010 r. nr 215, poz. 1408; 2011 r. nr 161, poz. 968) 

§ 3. 1. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli 

zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania 

z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa 

kierunki ich poprawy.  

2. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują 

osoby biorące  w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje 

organowi prowadzącemu. 

 

          Znany jest przypadek kiedy dyrektor placówki oświatowej 

poniosła odpowiedzialność (w tym konkretnym zdarzeniu nawet 

karną) za to, że dziecko zostało porażone niezabezpieczonym 

przewodem elektrycznym znajdującym się na terenie boiska 

szkolnego. 

 

<<<<<@@@>>>>> 

 



  

Dziecko powierzone opiece nauczyciela, wychowawcy czy innego 

opiekuna może:                                                 - spowodować 

szkodę, w tym szkodę materialną.- ulec wypadkowi. 

 

Jeżeli zdarzenie miało miejsce na terenie szkoły w czasie godzin 

lekcyjnych lub przerwy, a da się udowodnić związek przyczynowy 

pomiędzy powstaniem szkody a czynem niedozwolonym, 

odpowiedzialność ponosi osoba sprawująca opiekę:   

osoba fizyczna: nauczyciel pełniący dyżur lub prowadzący 

lekcję w klasie (szkoda w klasie, np. porysowane cyrklem  

stoliki),           

osobaprawna : szkoła, którą reprezentuje dyrektor. 

 

BARDZO WAŻNE ! 

Zdolność do prawnej odpowiedzialności za czyn niedozwolony, a 

więc ukończenie wieku pozwalającego do pociągnięcia młodego 

człowieka do odpowiedzialności karnej, nie zdejmuje z 

nauczyciela (opiekuna) odpowiedzialności, jeżeli wskutek 

zaniedbania, zaniechania itp. dopuścił do powstania zdarzenia. 
 

<<<<<@@@>>>>> 

 

CZYM SKUTKUJĄ UCHYBIENIA 

NAUCZYCIELA w zakresie odpowiedzialności 

cywilnej? 
zależyod wielkości skutków zdarzenia oraz stopnia 

zaniedbania obowiązków nauczyciela: 

    - rozmową służbową dyrektora z nauczycielem, 

    - karą porządkową, 

    - karą dyscyplinarną, 

    - karą z kodeksu karnego. 

<<<<<@@@>>>>> 
   Każda z powyższych czynności niesie ze sobą skutki uderzające 

w status zawodowy nauczyciela.  

<<<<<@@@>>>>> 
 



  

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA 

ustawa Kodeks pracy: 

Dział Czwarty - Rozdział VI 

Kodeks Pracy – Dział Czwarty – Rozdział VI                                                  

Odpowiedzialność porządkowa pracowników 
 

Art. 108. 

§ 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i 

porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu 

potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz 

usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może 

stosować: 

1) karę upomnienia, 

2) karę nagany. 

§ 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów 

przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, 

stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie 

alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować 

karę pieniężną. 

§ 3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień 

nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od 

jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary 

pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia 

przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu 

potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3. 

§ 4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

UWAGA ! 

 Wybierając jedną z możliwych do zastosowania kar 

porządkowych, pracodawca powinien brać pod uwagę rodzaj 



  

naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień zawinienia oraz 

dotychczasową postawę pracownika w pracy. 

Art. 109. 

§ 1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od 

powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i 

po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. 

§ 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu 

pracownika. 

§ 3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik 

nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu 

przewidzianego w § 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 

zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy. 

Art. 110. 

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na 

piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych 

i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz 

informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego 

wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych 

pracownika. 

Art. 111. 

Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj 

naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika 

i jego dotychczasowy stosunek do pracy. 

Art. 112. 

§ 1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów 

prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o 

ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu 

sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska 

reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. 

Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia 

jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. 

§ 2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od 

dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do 

sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. 

§ 3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary 

pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest 

obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary. 

Art. 113. 



  

§ 1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu 

usuwa                 z akt osobowych pracownika po roku 

nienagannej pracy. Pracodawca może,  z własnej inicjatywy lub 

na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji 

związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu. 

§ 2. Przepis § 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie 

uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez 

sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary. 

SKUTKI UDZIELENIA KARY PORZĄDKOWEJ: 

 

1. Zdarzenie będące podstawą wymierzenia kary porządkowej 

może stanowić także powód rozwiązania stosunku pracy z 

pracownikiem. Jak podkreślił bowiem Sąd Najwyższy (w wyroku 

z 25.10.1995 r., I PRN 77/95), wymierzenie pracownikowi kary 

porządkowej nie wyklucza możliwości uznania tego samego 

nagannego zachowania się pracownika, stanowiącego przesłankę 

ukarania, za przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o 

pracę. 

2. Pozbawienie nauczyciela premii  -  taki skutek musi być 

zapisanyw prawie wewnątrzszkolnym. 

3. Pozbawienie nauczyciela prawa do nagrody - taki skutek musi 

być  zapisany w prawie wewnątrzszkolnym. 

KARA PORZĄDKOWA A TRZYNASTKA 
         Ustawa z dnia z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu 

rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 

160, poz. 1080 ze zm.) wskazuje przewinienia, za które można 

pracownika pozbawić „trzynastki”. 
 

 

 

Podstawowym warunkiem do uzyskania przez pracownika 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest przepracowanie co 

najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy w roku, za który 

świadczenie to przysługuje (art. 2 ustawy o dodatkowym 

wynagrodzeniu rocznym wskazuje jednak także szczególne 

sytuacje, w których okres ten może być krótszy).                           

Pomimo spełnienia tego warunku „trzynastki” można jednak nie 

otrzymać. Stanie się tak w następujących przypadkach:  



  

 

• nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, trwającej dłużej niż 

dwa dni,  

• stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie 

nietrzeźwości,  

• wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z 

pracy lub ze służby,  

• rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy 

pracownika. 

TU ustawodawca nie wymienia kar porządkowych. 
 

Jeżeli powyższe uchybienie zostało ukarane także karą 

porządkową, to czyn na mocy dwóch podstaw prawnych  

pozbawił pracownika „trzynastki”. 

 

PODSUMOWUJĄC : 

Kara porządkowa jest „żółtą kartką” pokazaną pracownikowi 

przez pracodawcę. 

PAMIĘTAJ !Kara porządkowa zaciera się po roku.                     Z 

teczki akt osobowych musi być usunięty wszelki ślad ukarania 

pracownika. 

<<<<<@@@>>>>> 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA 
USTAWA 

z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela 

 

(tekst jednolity w Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zmianą w: 

2006 r. nr 170, poz. 1218, nr 220, poz. 1600, 2007 r. nr17, poz. 

95,nr 80, poz. 542, nr 102, poz. 689, nr 158, poz. 1103, nr 176, 

poz. 1238,nr 191, poz. 1369 i nr 247, poz. 1821, 2008 r. nr 145, 

poz. 917 i nr 227, poz. 1505, 2009 r. nr 1, poz. 1) 

 

Rozdział 10 

Odpowiedzialność dyscyplinarna 

 



  

Art. 75.1. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności 

dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub 

obowiązkom, o których mowa w art. 6. 

 

2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w 

rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, wymierza się 

nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy. 

 

 

Art. 76. 1. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są: 

  1)  nagana z ostrzeżeniem;  - zatarcie po 3 latach 

  2)  (uchylony); 

  3)  zwolnienie z pracy;  - zatarcie po 3 latach 

  3a) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego 

do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od 

ukarania;  -  zatarcie po 6 latach 

  4)  wydalenie z zawodu nauczycielskiego. – zatarcia brak 

2. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna. 

3. Wymierzenie kary dyscyplinarnej określonej w ust. 1 

pkt 4 jest równoznaczne z zakazem przyjmowania ukaranego 

do pracy w zawodzie nauczycielskim. 

4. (uchylony). 

5. Odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza 

się do akt osobowych nauczyciela. 

 

UWAGA ! 

Od 1 września 2009 r. odpowiedzialności karnej podlegają 

wszyscy nauczyciele, niezależnie od posiadanego stopnia awansu 

zawodowego oraz wymiaru zatrudnienia. 
 

 

TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA 

DYSCYPLINARNEGO 

Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po 

upływie  3 miesięcy od dnia uzyskania przez właściwy 

organ, przy którym powołana została komisja 

dyscyplinarna - wiadomości o popełnieniu czynu 



  

uzasadniającego nałożenie kary i po upływie 3 lat od 

popełnienia tego czynu. 

PODSTAWY NAŁOŻENIA KARY 
 

Odpowiedzialność można ponieść zatem wyłącznie za działania bezprawne, czyli niezgodne z 

wzorcem prawidłowego zachowania się w określonej sytuacji. 

Inaczej mówiąc, albo nauczyciel robi coś, czego czynić nie powinien (bezprawne działanie), albo 

nie robi tego, co ma obowiązek czynienia (bezprawne zaniechanie). 

 

Rozproszone w aktach prawnych normy etyczne: 

Nauczyciel wobec własnego środowiska 

1.Nauczyciel wraz z nadzorem pedagogicznym i innymi 

pracownikami oświaty tworzy zespół ludzi wspomagających się w 

realizacji wspólnego celu, jakim jest nauczanie i wychowanie. 

2. Nauczycieli łączą więzy koleżeństwa, współpracy, pedagogicznej 

solidarności, szlachetnego współzawodnictwa i szacunku. 

3. Nauczyciel doświadczony otacza opieką nauczycieli 

rozpoczynających pracę, służąc im radą i pomocą. Nauczyciel 

młodszy okazuje szacunek i uznanie kolegom z dłuższym stażem 

pracy. 

4. Nauczyciel nie podważa autorytetu innych nauczycieli i 

pracowników oświaty wobec uczniów i ich rodziców.                                                                                                         

5. Każdy nauczyciel dba o kulturę języka swoich wychowanków. 

 

Nauczyciel wobec ucznia 

1. Nauczyciel szanuje godność ucznia jako osoby: akceptuje go, 

uznaje jego prawa, rozwija samodzielność myślenia i refleksyjność 

oraz pozwala mu wyrażać własne poglądy. 

2. Nauczyciel pamięta, że pierwszymi i głównymi wychowawcami 

dzieci są rodzice lub ich opiekunowie prawni, szanuje ich prawa 

oraz wspomaga               w procesie wychowania. 

3. Nauczyciel troszczy się o wszechstronny i harmonijny rozwój 

ucznia  w sferze intelektualnej, duchowej, moralnej, estetycznej, 

fizycznej oraz społecznej. 

4. Nauczyciel traktuje indywidualnie każdego ucznia, starając się 

rozumieć jego potrzeby i wspomagać jego możliwości. 

5. Nauczyciel poprzez działania pedagogiczne i własną postawę 

wspomaga ucznia w procesie integralnego rozwoju i doskonalenia 

oraz czyni go współuczestnikiem i współtwórcą tego procesu. 



  

6. Nauczyciel ma świadomość, że oddziałuje wychowawczo także 

swoją godną postawą w życiu prywatnym. 

7. Nauczyciel wychowuje ucznia do odpowiedzialności za własne 

czyny 

i ponoszenia konsekwencji dokonanych wyborów. 

8. Nauczyciel uczy zasad kultury osobistej oraz wpływa na 

kształtowanie postaw prorodzinnych ucznia. 

9. Nauczyciel wychowuje swoich uczniów w duchu współdziałania 

i współżycia w grupie, ucząc jednocześnie poszanowania zasad 

szlachetnego współzawodnictwa. 

10. Stosunek nauczyciela do ucznia cechuje życzliwość, 

wyrozumiałość 

i cierpliwość, a jednocześnie stanowczość i konsekwencja w 

stosowaniu ustalonych kryteriów wymagań. 

11. Nauczyciela obowiązuje obiektywizm, sprawiedliwość, 

bezinteresowność i szacunek w traktowaniu i ocenie każdego 

ucznia bez względu na okoliczności. 

12. Umiejętności interakcyjne, czyli sposób kontaktowania się z 

uczniami:                                                 przyjazny stosunek do 

uczniów - życzliwość, gotowość służenia pomocą, nie tylko w 

sprawach  szkolnych, ale również domowych;                                            

dyskrecja i lojalność - w odniesieniu do prywatnych, czy 

rodzinnych spraw ucznia, ciepło i opiekuńczość - szczególnie w 

przypadku dzieci młodszych;                                                                                                                                        

 częste chwalenie i unikanie krytykowania, podkreślanie nawet 

najdrobniejszych sukcesów, chwalenie za brak zachowań 

negatywnych;                                                                                                       

spontaniczność, żywość w twarzy i ruchach, reagowanie całym 

ciałem, stały kontakt werbalny i niewerbalny z uczniami ;                                            

sprawiedliwość- na początku roku ustalenie z uczniami tzw. 

reguł gry, czyli zasad, które nie mogą podlegać negocjacjom  

 

13. Umiejętności pedagogiczne, czyli organizowanie nauki:               

 dużo różnorodnych krótkich aktywności  -  nie pozwalamy na 

nudę czy znużenie;                                                                                                                           

 dość szybkie tempo prowadzenia lekcji  -  żywe reagowanie na 

odpowiedzi uczniów;                                                                                                  

 zdecydowane reagowanie na błędy uczniów; przedmiotowe i 



  

językowe, pisemne i ustne;                                                                                                             

 przygotowanie uczniów do autonomiczności (samodzielnej 

pracy, przejmowania odpowiedzialności za własną pracę i jej 

efekty, dokonywania samooceny) 

 

14. Umiejętności dydaktyczne:                                                 

aktywne włączanie uczniów do uczestnictwa w lekcji  -  

prowokowanie samodzielnych wypowiedzi uczniów;                                                                                  

 rozpoczynanie lekcji informacją, czego będzie dotyczyć, 

kończenie z wyszczególnieniem, co uczniowie powinni umieć  -  

zaznaczanie etapów lekcji, informowanie o celach danej 

aktywności;                                                                                    

niezaniedbywanie ważnych ogniw lekcji;                                                           

częsta ustna kontrola postępów uczniów;                                                                     

 skrupulatna realizacja podstawy programowej.  

 

Nauczyciel wobec swoich praw i obowiązków 

1. Moralnym obowiązkiem nauczyciela jest sumienne i rzetelne 

wykonywanie swych zadań dydaktycznych i wychowawczych. 

2. Nauczyciel nieustannie pracuje nad swym wszechstronnym 

rozwojem. 

3. Nauczyciela cechuje wysoka kultura osobista oraz kultura 

języka ojczystego. 

4.Nauczyciel dba o swój wygląd zewnętrzny. 

5. Nauczyciel ma prawo do rzetelnej, zgodnej z prawdą, 

obiektywnej, uzasadnionej merytorycznie oceny swojej pracy. 
 

KARY DYSCYPLINARNE w woj. małopolskim                        

w roku szkolnym 2009/2010 + 2010/2011 

RODZAJE WYKROCZEŃ NAUCZYCIELI 
 

Rodzaj wykroczenia     Liczba wykroczeń 

Uchybienie godności zawodu 54 

Kary cielesne wobec uczniów  28 

Naruszanie godności ucznia, przemoc psychiczna 27 

Naruszenie obowiązku trzeźwości w szkole i poza szkołą 22 

Notoryczne naruszanie regulaminów i porządku pracy19 

Fałszowanie dokumentów, sprzeniewierzenie pieniędzy  18 



  

Pozostawienie uczniów bez opieki podczas prowadzonych zajęć lub bez 

należytej opieki 17 

Czyny nierządne, molestowanie 8 

Zagarnięcie mienia 8 

Porzucenie pracy 5 

Nakłanianie do mówienia nieprawdy, poświadczanie nieprawdy 5 

Przestępstwa popełnione umyślnie 5 

Nękanie, mobbing, obrażanie innych 4 

Naruszanie godności i nietykalności cielesnej nauczycieli i innych osób 

dorosłych 3 

Naruszenie tajemnicy służbowej 3 

Niedozwolona pomoc podczas egzamin w zewnętrznych2 

Kilkakrotne odmówienie przeprowadzenia hospitacji 1 

 

ROK SZKOLNY 2011/2012 
Komisja Dyscyplinarna I Instancji ukarała orzeczeniem 

skazującym na karę: 

- nagany z ostrzeżeniem 21(13), 

- zwolnienia z pracy 3 (3), 

- wydalenia z zawodu nauczycielskiego 2 (1). 

 

ZA CO UKARANO? 

- popełnienie przestępstwa z art. 200 § 1 i § 2 kk lub z art.199 § 2 

i § 2 kk - (czyny nierządne) - 2 (2) nauczycieli, 

 

- naruszenie obowiązku trzeźwości podczas wykonywania 

czynności zawodowych lub prowadzenie samochodu po drodze 

publicznej w stanie nietrzeźwym – 4 (3) nauczycieli, 

- popełnienie przestępstwa z art. 13 § 1 w zw. z art. 279 § 1 kk 

(kradzież z włamaniem) - 1 (0) nauczyciel, 

- popełnienie występku z art. 271 § 2 kk i art. 273 kk 

(poświadczenie nieprawdy, posługiwanie się sfałszowanym 

dokumentem) - 2 (0) nauczyciel, 

- niewykonywaniu w sposób rzetelny zadań przewodniczącego 

szkolnego zespołu nadzorującego przebieg egzaminu maturalnego, 

w wyniku czego absolwenci niesamodzielnie rozwiązywali zadania 

i ich egzaminy zostały unieważnione - 4 (4) nauczycieli, 



  

- niewykonywaniu w sposób rzetelny zadań opiekuna 

nauczyciela stażysty - 2 (0) nauczycieli, 

- nieprawidłowym działaniu w sprawie skreślenia dziecka z listy 

przyjętych do przedszkola lub nieprawidłowym działaniu 

w przypadku rekrutacji do szkoły policealnej - 2 (0) dyrektorów 

- naruszeniu godności ucznia poprzez stosowanie przemocy 

fizycznej, niezapełnieniu bezpieczeństwa dzieciom w sali zabaw i 

na zewnątrz oraz podczas przerw międzylekcyjnych, 

nieudzieleniu pomocy uczniowi, który uległ wypadkowi na lekcji 

wf - 9 (2) (1 dyrektor, 8 nauczycieli). 

Wśród ukaranych nauczycieli 9 (5) zostało 

skazanych równolegle prawomocnymi wyrokami 

sądowymi. 
 

SKUTKI KARY DYSCYPLINARNEJ 
             Nauczyciel i dyrektor szkoły zostaje z mocy prawa 

zawieszony  w pełnieniu obowiązków w razie jego tymczasowego 

aresztowania lub w razie pozbawienia go wolności w związku z 

postępowaniem karnym.  

Dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a 

organ prowadzący szkołę - dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte 

postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie 

postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra 

dziecka.  

Jak długo może trwać "zawieszenie"? 

Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 

miesięcy,chyba że przeciwko nauczycielowi lub przeciwko 

dyrektorowi szkoły toczy się jeszcze postępowanie wyjaśniające, w 

związku z którym nastąpiło zawieszenie.  

Czy w czasie zawieszenia wynagrodzenie nauczyciela ulega 

zmianie? 

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela w okresie zawieszenia w 

pełnieniu obowiązków może ulec ograniczeniu, a tymczasowo 

aresztowanego ulega ograniczeniu najwyżej do połowy, w 

zależności od stanu rodzinnego nauczyciela, począwszy od 

pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie.  
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W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nie przysługują 

dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.  

Wynagrodzenie w okresie odbywania kary pozbawienia wolności 

nauczycielowi nie przysługuje. 

 

Jaki jest skutek umorzenia postępowania karnego                                           

lub dyscyplinarnego? 

Jeżeli postępowanie dyscyplinarne lub karne zakończy się 

umorzeniem z braku dowodów winy albo wydaniem orzeczenia 

lub wyroku uniewinniającego, nauczycielowi należy zwrócić 

zatrzymane kwoty wynagrodzenia. 

 

KARA DYSCYPLINARNA a TRZYNASTKA 
Kiedy pracownik nie otrzyma trzynastki? 
Czasami nie wystarczy przepracowanie wymaganego okresu, by 

otrzymać trzynastą pensję.  

Niektóre przewinienia pracowników skutkują pozbawieniem 

prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.  

UWAGA ! 
Nie każda kara dyscyplinarna wymierzona nauczycielowi pozbawi 

go prawa do trzynastki.                                                                                                          

Tylko wymierzenie kary dyscyplinarnej:  

1) zwolnienia z pracy,  

2) zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania nauczyciela do 

pracy                    w zawodzie lub 

3) wydalenia z zawodu nauczycielskiego 

spowoduje, iż nauczyciel nie nabędzie prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego. 

@@@@@@@@@@@@@@@ 
Pracodawca nie wypłaca pracownikowi dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego w wypadkach: 

- nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej, niż 

dwa  dni;                                                                                                                             

- stawiania się do pracy lub przebywania w pracy w stanie  

nietrzeźwości;                                                                                                              

- wymierzenia kary dyscyplinarnej  wydalenia z pracy lub ze 

służby; 

http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-pracy/wynagrodzenie/
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-  rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia  z winy 

pracownika.     

 

KARA DYSCYPLINARNA a CZYN                                          

o ZNAMIONACH PRZESTĘPSTWA 
Pamiętaj, że:  

 postępowanie dyscyplinarne za czyn podlegający ukaraniu         

w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia 

może być prowadzone równocześnie z tym postępowaniem. 

 

Kiedy popełniam przestępstwo? 
 

        W potocznym rozumieniu przestępstwo popełniamy wówczas, 

gdy dopuścimy się czynu, który został pod groźbą kary 

zabroniony w kodeksie karnym, bądź innych ustawach 

zawierających przepisy karne.  

 

Czyn zabroniony, który może być przestępstwem musi być 

określony  w ustawie.  

 

Łacińskie zasady prawne (paremie): 

 

1.    ignorantia legis non excusat  -  nieznajomość prawa nie jest 

usprawiedliwieniem" 

 

 2.     nullumcrimen sine lege– nic nie może być przestępstwem, 

jeśli nie zostało ujęte w odpowiednich przepisach. 

 

3.    lex retro non agit-  prawo nie działa wstecz. 

 

Mamy więc dwie, jak się wydaje najbardziej w powszechnym 

rozumieniu identyfikowane cechy przestępstwa, a więc: 

 dopuszczenie się zabronionego pod groźbą kary zachowania 

 popełniony czyn musi być zakazany przez ustawę 

obowiązującą w momencie jego dokonania. 

 

Ustawa Kodeks karny: 

http://e-prawnik.pl/domowy/prawo-karne/wykroczenia/
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 Art. 9. 

§ 1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma 

zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując 

możliwość jego popełnienia, na to się godzi. 

Wina umyślna 
Niektóre z przestępstw mogą być bowiem popełnione wyłącznie 

umyślnie, a więc: 

 z pełną świadomością, że robimy coś co jest sprzeczne                    

zprawem i chcemy to zrobić ( np. chcemy zabić człowieka               

i strzelamy do niego), 

 lub gdy mamy świadomość, że nasze działanie może 

spowodować skutek, który będzie przestępstwem i celowo nie 

podejmujemy żadnych działań aby temu skutkowi zapobiec, 

godząc się na jego nastąpienie 

 PRZYKŁAD: 

 Czyn zabroniony popełniony umyślnie: 

Mężczyzna chcąc wejść w posiadanie dużej ilości pieniędzy, 

kupuje w pobliskim sklepie nóż i pożycza kominiarkę.  

 Bacznie obserwuje i notuje godziny powrotu z pracy, 

jednego z mieszkańców tej samej kamienicy.  

 Dopracowując plan ataku i ucieczki postanawia zaatakować 

późnym wieczorem sąsiada.  

 Zranił go nożem, dotkliwie pobił i zabrał wszystkie 

pieniądze.  

 

Wina nieumyślna 
Poza winą umyślną przestępstwo możemy popełnić również 

nieumyślnie, a więc wówczas gdy w ogóle nie mieliśmy chęci 

popełnienia przestępstwa, a jedynie naruszyliśmy pewne 

obowiązujące reguły ostrożności- o ile zastosowanie tych reguł 

mogło zapobiec zaistniałej sytuacji. 

Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie 

mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek 

niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, 

mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł 

przewidzieć.  
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PRZYKŁAD: 

Czyn zabroniony popełniony nieumyślnie: 

Mężczyzna zauważa że starsza kobieta wychodzi z banku.  

Domniemywa że w jej torebce znajduje się duża kwota pieniędzy.  

Zaczyna śledzić kobietę a gdy ta wchodzi w pustą ulicę postanawia 

zaatakować.  

Nie przewiduje jednak żekobieta ma w torebce nóż, którym rani 

napastnika.  

Zranienie wywołuje furię u mężczyzny.  

Rzuca się na kobietę, dotkliwie ją rani odebranym nożem, 

wskutek czego kobieta tracąc dużą ilość krwi, umiera na miejscu. 

 

Mężczyzna, nie miał zamiaru zabicia kobiety a tylko pozbawienie jej 

pewnej kwoty pieniędzy. Wskutek nie przewidywalnych wcześniej 

zdarzeń zabija jednak kobietę. Nie chciał ale mógł przewidzieć skutki 

czynu zanim do niego przystąpił. 

            Przykładem najbardziej chyba popularnego przestępstwa 

nieumyślnego jest wypadek drogowy, którego skutkiem może być 

np. uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć człowieka.  

 

            Przestępstwo to może być popełnione jeślisprawcy można 

zarzucić naruszenie pewnych reguł, które w tym wypadku są 

spisane w prawie o ruchu drogowym ale nie tylko. 

<<<<<@@@>>>>> 
Zapamietaj! W sprawach niecierpiących zwłoki 

nauczyciela (np. molestowanie) można zawiesić przed 

złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego (art. 83 ust. 1 KN). 
 

 

WZÓR PISMA   

o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków nauczyciela  oraz zmniejszeniu 

wynagrodzenia 

 

 

……………..……..………….  ……………………, dnia ……………………………….pieczęć 

szkoły – placówki 



  

 

 

       Pani – Pan 

      
 ……………………………………………………………………… 

        imię i nazwisko 

      

 …………………………………………………………………….. 

        stanowisko służbowe 

      

 ……………………………………………………………………. 

        nazwa szkoły - placówki 

      

 ……………………………………………………………………. 

                 Miejscowość 

Znak sprawy: ………………………………. 

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 zez m.),  

wobec............................................................................................................................. ............................................................

............................................................................................................................. ............................................................................

................                                                                                                                                                                 (podać 

przyczynę zawieszenia, ze względu na powagę zarzutów) 

 

z dniem ............................................ zawieszam Pana(ią) w pełnieniu obowiązków 

nauczyciela. 

Jednocześnie na podstawie art. 84 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy 

ograniczam przysługujące Pani - Panu wynagrodzenie zasadnicze do kwoty 

………………………….…. począwszy od dnia........................................................................................... 
 

Od niniejszej decyzji służy Panu(i) odwołanie do Komisji Dyscyplinarnej dla 

nauczycieli przy Wojewodzie ............................................ w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania niniejszego pisma. 
 

 
……………………………………………………………….    

pieczęć i podpis dyrektora      

 

 

……………………………………………………………. 

potwierdzenie otrzymania pismaprzez pracownika  

data i podpis 

 

 

BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ 

DYREKTORÓW 
1. Lekceważą informację o stosowaniu przez nauczyciela 

przemocy. 

2. Zwlekają z podjęciem działań wyjaśniających. 



  

3. Nie gromadzą dowodów w sprawie. 

4. Nie dokumentują podejmowanych działań – nie egzekwują 

pisemnych oświadczeń świadków stosowania przemocy,  nie 

sporządzają notatek z przeprowadzonych rozmów. 

5. Zwlekają z poinformowaniem o zaistniałej sytuacji organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu 

prowadzącego szkołę. Dopuszczają do tego, aby organy te 

wcześniej powzięły wiedzę o zdarzeniu z innych źródeł, 

narażając się tym samym na utratę zaufania, a nawet 

konsekwencje służbowe. 

6. Odwlekają w czasie decyzję o ukaraniu sprawcy przemocy – 

o  złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego i ewentualnie także postępowania karnego. 

7. Nie wyciągają wniosków na przyszłość, nie planują działań 

profilaktycznych. 

<<<<<@@@>>>>> 
 

Jaka kara grozi nauczycielowi za prowadzenie pojazdu pod 

wpływem alkoholu ? 

Odpowiedź: 

Odpowiedzialność karna uzależniona jest głównie od 

zawartości alkoholu we krwi. 

  

Stan po użyciu alkoholu 

  

Jeżeli zawartość alkoholu waha się w przedziale  od 0,2‰ 

do 0,5‰ promila alkoholu we krwi albo od 0,1do 0,25 mg 

alkoholu w dm³ wydychanego powietrza to mamy do 

czynienia ze stanem po użyciu alkoholu. Prowadzenie 

pojazdu po użyciu alkoholu zagrożonym jest zgodnie z 

kodeksem wykroczeńkarą aresztu, ograniczenia wolności 

lub grzywny.  

  

Surowszej odpowiedzialności karnej podlegają osoby 

będące w stanie nietrzeźwości. 

http://www.prawnik-online.eu/pliki/kodeks_wykroczen_do_pobrania.html


  

  

 

 

Stan nietrzeźwości 

  

Stan nietrzeźwościzachodzi , gdy zawartość alkoholu we 

krwi wynosi powyżej 0,5 ‰ albo 0,25 mg na dm³ 

wydychanego powietrza. Osoby prowadzące pojazd , które 

znajdują się w stanie nietrzeźwości podlegają na mocy art.  

178. Kodeksu karnegokarze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2. 

  

  

Podstawa prawna : 

  

Art. 86. Kodeksu wykroczeń 

§ 1. Kto, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje 

zagrożenie bezpieczeństwaw ruchu drogowym,podlega 

karze grzywny. 

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, 

znajdując się w stanie poużyciu alkoholu lub podobnie 

działającego środka, 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo 

grzywny. 

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 

przez osobę prowadzącąpojazd można orzec zakaz 

prowadzenia pojazdów. 

  

Art. 16. Kodeksu karnego 

§ 16. Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu 

zachodzi, gdy: 

1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila 

albo prowadzi do 

http://www.prawnik-online.eu/kodeks_karny_do_pobrania.html
http://www.prawnik-online.eu/pliki/kodeks_wykroczen_do_pobrania.html
http://www.prawnik-online.eu/kodeks_karny_do_pobrania.html


  

stężenia przekraczającego tę wartość lub 

2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza 

przekracza 0,25mgalbo prowadzi do stężenia 

przekraczającego tę wartość. 

  

Art. 178a. Kodeksu karnego 

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod 

wpływem środka odurzającego,prowadzi pojazd 

mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub 

powietrznym,podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności dolat 2. 

§ 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod 

wpływem środka odurzającego,prowadzi na drodze 

publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazdniż 

określony w § 1,podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności doroku. 

 

 

 
 

ZATARCIE KARY 
Ustawa Kodeks wykroczeń: 

 

 Art. 46.  

§ 1. Ukaranie uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, 

darowania lub przedawnienia wykonania kary. 

§ 2. Jeżeli ukarany przed upływem okresu przewidzianego w § 1 

popełnił nowe wykroczenie, za które wymierzono mu karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, ukaranie za oba 

wykroczenia uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, 

darowania albo od przedawnienia wykonania kary za nowe 

wykroczenie. 

§ 3. Jeżeli orzeczono środek karny, uznanie ukarania za niebyłe 

nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo 

przedawnieniem wykonania. 

http://www.prawnik-online.eu/kodeks_karny_do_pobrania.html


  

Ustawa Kodeks karny: zatarcie kary w 

zawieszeniu: 
 Art. 76. 

§ 1. Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 

miesięcyod zakończenia okresu próby. 

§ 2. Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, 

zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, 

darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania; nie dotyczy to 

środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 5  [zakaz wstępu na 

imprezę masową, ]. 

Ustawa Kodeks karny:zatarcie kary 

ograniczenia wolności lub grzywny 
 Art. 107. 

§ 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną 

w art. 32 pkt 3 lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie 

skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania 

lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. 

§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania 

już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał 

porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie 

przekraczała 3 lat. 

§ 3. W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia 

wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 

lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od 

przedawnienia jej wykonania. 

§ 4. W razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia 

wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 

lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej 

wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie 

skazania już po upływie 3 lat. 

§ 5. W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania 

następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania 

prawomocnego orzeczenia. 

§ 6. Jeżeli orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może 

nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo 

przedawnieniem jego wykonania, z zastrzeżeniem art. 76 § 2. 



  

<<<<<@@@>>>>> 
Ustawa Kodeks karny: 

Art. 106. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis 

o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. 

<<<<<@@@>>>>> 
Kiedy zaciera się skazanie? 
PYTANIE 

Czy to prawda, że po jakimś czasie od wyjścia z więzienia 

następuje zatarcie skazania i osoba z wyrokiem traktowana jest 

tak jak gdyby nigdy nie była skazana. Ile wynosi ten okres i od 

czego zależy.  

 

Czy zależy to od przestępstwa jakie popełniłem czy czasu 

odbywania kary.   

 

ODPOWIEDŹ 

Przy skazaniu na grzywnę lub ograniczenie wolności okres 

zatarcia wynosi 5 lat. 

Kodeks karny faktycznie reguluje kwestię zatarcia skazania.  

Zgodnie z definicją z chwilą zatarcia skazania uważa się je za 

niebyłe.  

Oznacza to, że taka osoba we wszystkich rejestrach po upływie 

okresu zatarcia traktowana jest jako nigdy nie skazana. 

Wyjątkiem od tej zasady jest przestępstwo przeciwko wolności 

seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim 

poniżej lat 15.  

Wówczas sprawca nie może liczyć na zatarcie skazania. 

Dodać należy, że zatarciu nie podlega tylko skazanie na karę 

pozbawienia wolności. 

Okres zatarcia 

Okres zatarcia zależy od rodzaju wymierzonej kary.                                                                                 

W Polsce można otrzymać jedną z następujących kar: 

 grzywnę, 

 ograniczenie wolności, 

 pozbawienie wolności, 

 25 lat pozbawienia wolności, 

http://kodeks.wieszjak.pl/polskie-kodeksy/77975,Kodeks-karny.html


  

 dożywotnie pozbawienie wolności. 

Przy skazaniu na grzywnę lub ograniczenie wolności okres 

zatarcia wynosi 5 lat. 

Termin ten liczy się od momentu wykonania lub darowania kary 

albo przedawnienia jej wykonania. 

W wypadku skazania na karę pozbawienia wolności lub 25 lat 

pozbawienia wolności okres ten wynosi 10 lat. 

Podobnie jak przy grzywnie i ograniczeniu wolności liczy się go od 

momentu wykonania, darowania kary lub przedawnienia jej 

wykonania. 

Wbrew pozorom skazanie na dożywotnie pozbawienie wolności 

również ulega zatarciu.  

Ma to miejscepo upływie 10 lat od dnia wykonania kary, 

darowania jej lub przedawnienia wykonania. 

W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania 

następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania 

prawomocnego orzeczenia. 

 

Zatarcie na wniosek 

Zatarcie skazania może nastąpić również na wniosek.  

Wtedy też okres zatarcia jest krótszy.  

Jednakże dotyczy to jedynie skazania nagrzywnę, ograniczenie 

wolności, pozbawienie wolności (do 3 lat) 

Warunkiem jest przestrzeganie porządku prawnego w okresie po 

skazaniu. 

W wypadku skazania na grzywnę lub ograniczenie wolności można 

wnosić o zatarcie skazania już po 3 latach od wykonania lub 

darowania kary.  

W wypadku kary pozbawienia wolności (do 3 lat) po upływie 5 lat 

od dnia wykonania lub darowania kary. 

 

Autor: Opracował Łukasz Matys 

 

CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM                                                                         

„KARA OGRANICZENIA WOLNOŚCI” ? 

 

Kara ograniczenia wolności jest drugą (po karze grzywny) karą 

nieizolacyjną.  

javascript:void(0)
javascript:void(0)


  

 

Jej nieizolacyjny charakter przejawia się tym, że skazany odbywając 

karę ograniczenia wolności nie jest osadzony w zakładzie karnym, 

ale przebywa na wolności. 

 

Jeżeli kara ograniczenia wolności przewidziana jest za popełnienie 

określonego przestępstwa może ona trwać co do zasady najkrócej 

miesiąc, najdłużej zaś – 12 miesięcy (§ 1).  

 

Wyjątkiem jest przykładowo sytuacja, kiedy doszło do 

nadzwyczajnego obostrzenia kary (np. sprawca popełnił kolejne 

przestępstwo    w warunkach recydywy).  

 

Wtedy maksymalny czas trwania kary ograniczenia wolności 

wynosi 18 miesięcy. 

 

DWA OBOWIĄZKI SKAZANEGO NA KARĘ                   

OGRANICZENIA WOLNOŚCI 

 
Istota odbywania kary ograniczenia wolności polega m.in. na 

odgórnym zakazie zmieniania stałego pobytu przez odbywającego 

karę.  

Zakaz ten może być cofnięty w przypadku, gdy sprawca uzyska na to 

zgodę.  

Niemniej jednak, ograniczenie miejsca przebywania do wyznaczonego 

rejonu i ewentualna jego zmiana dopiero po uzyskaniu zgody sądu 

(trzeba uzasadnić wniosek o zmianę miejsca powołując się na istotne 

powody i okoliczności np. na zmianę pracy, warunki rodzinne, 

zmianę miejsca zamieszkania) stanowi dolegliwość. 

Obowiązek wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na 

cele społeczne – jako drugi element istoty kary ograniczenia wolności 

(art. 34 § 2 pkt 2 Kodeksu karnego) – określa szczegółowa dyspozycja 

przepisu art. 35 Kodeksu karnego. 

<<<<<@@@>>>>> 
WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://kodeks-karny.wieszjak.pl/kary-i-srodki-karne/211718,Wykonywanie-obowiazku-pracy-art-35.html


  

Art. 26. javascript:notatka('28','08','2011','596','127')1. 

javascript:notatka('28','08','2011','376','478')Stosunek pracy nauczyciela wygasa 

z mocy prawa odpowiednio w razie:  

1) 

javascript:notatka('28','08','2011','481','55')javascript:notatka('28','08','2011','481','56')prawom

ocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą 

dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną 

zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy 

w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub 

karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego; 

2) 

javascript:notatka('28','08','2011','481','58')javascript:notatka('28','08','2011','481','59')prawom

ocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo 

prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do 

czynności prawnych; 

3) javascript:notatka('28','08','2011','596','69')prawomocnego skazania za 

przestępstwo popełnione umyślnie; 

4) upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia 

wolności; 

5) javascript:notatka('28','08','2011','481','61')stwierdzenia, że nawiązanie 

stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych 

dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków 

określonych w art. 10ust. 5 pkt 1-5, z zastrzeżeniem art. 10ust. 9. 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIE 
Pytanie:  
Czy nauczyciel skazany prawomocnym wyrokiem za popełnienie 

przestępstwa umyślnego (przestępstwo przeciwko dokumentom) 

może nadal uczyć w szkole? 

Art. 26 Karty Nauczyciela mówi, że nie, ale czy dyrektor szkoły 

wiedząc o takim wyroku musi zwolnić nauczyciela?  

Czy istnieją jakieś inne przepisy, które chronią takiego 

nauczyciela przed rozwiązaniem stosunku pracy (np okres 

ochronny przed emeryturą lub inne)? 

Odpowiedź:  

NIE ! 

javascript:notatka('28','08','2011','596','127')
javascript:notatka('28','08','2011','376','478')
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2011&qplikid=2#P2A6
javascript:notatka('28','08','2011','481','55')
javascript:notatka('28','08','2011','481','55')
javascript:notatka('28','08','2011','481','58')
javascript:notatka('28','08','2011','481','58')
javascript:notatka('28','08','2011','596','69')
javascript:notatka('28','08','2011','481','61')
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2011&qplikid=2#P2A27
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2011&qplikid=2#P2A27


  

Na podstawie art. 26 ust. 1 Karty Nauczycielastosunek pracy 

nauczyciela wygasa z mocy prawa odpowiednio w razie:  

1) prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą 

dyscyplinarnązwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną 

zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy 

w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub 

karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego,  

 

2) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw 

publicznych albo  

prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do 

czynności prawnych,  

 

3) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,  

 

4) upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia 

wolności,  

 

5) stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na 

podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało 

dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 

pkt 1-5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9 ustawy.  

 

 Wygaśnięcie stosunku pracy w przypadkach określonych 

powyżej stwierdza dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora 

szkoły - organ prowadzący szkołę.  

 

W takim przypadku nie ma znaczenia:  

- rodzaj przestępstwa czy też  

- zawieszenie wykonania przez sąd kary - stosunek pracy wygasa          

z mocy prawa.   

 Nauczyciel może być ponownie przyjęty do pracy po zatarciu 

kary. 

 

<<<<<@@@>>>>> 
 



  

 

 

 

 
ETYKA W ZAWODZIE NAUCZYCIELA 

 

 

Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 
 

 

USTAWA 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych 

 

DZIAŁ I 

Zasady finansów publicznych 

 

Rozdział 6 

Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w 

jednostkach sektora finansów publicznych 

 
Art. 68. 1. Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów 

publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia 

realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, 

oszczędny i terminowy. 

2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami 

wewnętrznymi; 

2) skuteczności i efektywności działania; 

3) wiarygodności sprawozdań; 

4) ochrony zasobów; 

5)przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji; 

7) zarządzania ryzykiem. 

 
Art. 69. 1. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i 

efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków: 



  

1) ministra w kierowanych przez niego działach administracji 

rządowej, zwanego dalej „ministrem kierującym działem”, z 

zastrzeżeniem ust. 2; 

2) wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu 

jednostki samorządu terytorialnego; 

3)kierownika jednostki. 
 

Etyka zawodowa 

Etyka to stary termin, który po raz pierwszy pojawił się w filozofii 

starogreckiej w IV wieku p.n.e.i od początku oznaczał badania 

dotyczące życia i postępowania człowieka.                                                              

 

Wybitnym etykiem był np. Sokrates. 

 

Pojęcie etyki zawodowej odnosi się przede wszystkim do 

norm postępowania danej grupy zawodowej(np. 

nauczycieli).  

 

W tym sensie etyka zawodowa jest etyką normatywną, 

starającą się opisać: 

wzór osobowy pedagoga,  

cele etyczne zawodu,  

normy postępowania w praktyce pedagogicznej i  

typowekonflikty etyczne mogące się pojawić w praktyce 

zawodowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Normy_moralne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauczyciel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka_normatywna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaw%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konflikt


  

 

 

 

 

 

WARTOŚCI ETYCZNE NAUCZYCIELA 

 

 

 

 
 

- uczciwy; 

- sumienny; 

- lojalny; 

- prawdomówny; 

- sprawiedliwy; 

- przestrzegający praw; 

- szanujący własność; 

- szanujący własną i cudzą pracę, 

- kochający własną pracę, 

- serdeczny wobec innych ludzi. 



  

<<<<<@@@>>>>> 

 
KODEKS ETYKI NAUCZYCIELA 

w Gimnazjum nr………… 

im. ……………………………………………………w………………………………….………… 

 

 

Zasady ogólne etyki nauczycielskiej 

 
1. Nauczyciel powinien stanowić wzór osobowości prawej i szlachetnej,  

wrażliwej i odpowiedzialnej, o postawie otwartej na drugiego  

człowieka. 

     2. Podstawowym zadaniem nauczyciela jest troska o dobro ucznia. 

1. Nauczyciel uczciwie i rzetelnie przekazuje wiedzę zgodną z prawdą. 

2. Nauczyciel szanuje godność ucznia w procesie kształcenia i 

wychowania. 

3. Nauczyciel szanuje autonomię ucznia i jego rodziny. 

4. Nauczyciel stoi na straży realizacji wartości moralnych, uczy i 

wychowuje własną postawą i przykładem. 

5. Nauczyciel jest tolerancyjny wobec innych przekonań religijnych i 

światopoglądów respektujących ład społeczny i moralny. 

6. Nauczyciel w duchu prawdy uczy zasad współżycia społecznego i 

miłości Ojczyzny. 

7. Nauczyciel wprowadza ucznia w dziedzictwo kulturowe narodu 

polskiego oraz uczy poszanowania kultury innych narodów. 

8.  Nauczyciel wychowuje w szacunku dla każdego życia ludzkiego, we 

wszystkich fazach rozwoju, od poczęcia po naturalny kres. 

9.  Nauczyciel uczy kultury współżycia ze światem przyrody. 



  

10.  Nauczyciel, kierując się dobrem ucznia, wybiera odpowiednie 

metody, formy oraz środki nauczania i wychowania, stosuje 

obiektywne kryteria oceny z uwzględnieniem zasady 

indywidualizacji. 

11.  Powinnością moralną nauczyciela jest stałe podnoszenie swych 

kwalifikacji zawodowych. 

12.  Nauczyciela obowiązuje tajemnica zawodowa. 
 

Zasady szczegółowe etyki nauczycielskiej 
 

Nauczyciel wobec ucznia 
1. Nauczyciel szanuje godność ucznia, jako osoby: akceptuje go, uznaje 

jego prawa, rozwija samodzielność myślenia i refleksyjność oraz 

pozwala mu wyrażać jego własne poglądy. 

2. Nauczyciel pamięta, że pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci 

są rodzice, szanuje ich prawa oraz wspomaga w procesie 

wychowania. 

3. Nauczyciel troszczy się o wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia 

w sferze intelektualnej, duchowej, moralnej, estetycznej, fizycznej 

oraz społecznej. 

4. Nauczyciel traktuje indywidualnie każdego ucznia, starając się 

rozumieć i wspomagać jego możliwości i potrzeby. Szczególną troską 

otacza osoby niepełnosprawne. 

5. Nauczyciel poprzez działania pedagogiczne i własną postawę 

wspomaga ucznia w procesie integralnego rozwoju i doskonalenia 

oraz czyni ich współuczestnikami i współtwórcami tego procesu. 

6. Nauczyciel pobudza ucznia do odkrywania wewnętrznych źródeł jego 

twórczych możliwości i zdolności oraz inspiruje i pomaga w 

poszukiwaniu i wyborze tego, co dobre dla jego rozwoju i 

doskonalenia osobowego. 

7. Nauczyciel wychowuje ucznia do odpowiedzialności za własne czyny i 

ponoszenia konsekwencji dokonanych wyborów. 

8. Nauczyciel uczy zasad kultury osobistej oraz wpływa na 

kształtowanie postaw pro rodzinnych ucznia. 

9. Nauczyciel wychowuje swoich uczniów w duchu współdziałania i 

współżycia w grupie oraz w zespole, ucząc jednocześnie 

poszanowania zasad szlachetnego współzawodnictwa. 

10. Stosunek nauczyciela do ucznia powinna cechować życzliwość, 

wyrozumiałość i cierpliwość, a jednocześnie stanowczość i 

konsekwencja w stosowaniu ustalonych kryteriów wymagań. 

11. Nauczyciela obowiązuje obiektywizm, sprawiedliwość, 

bezinteresowność i szacunek w traktowaniu i ocenie każdego ucznia 

bez względu na okoliczności. 



  

12. Nauczyciela obowiązują poprawne relacje interpersonalne z 

uczniami i ich rodzicami. 

13. Nauczyciel nie wykorzystuje dla własnych korzyści swojej pozycji 

zawodowej w stosunku do uczniów i ich rodziców. Nie wolno mu 

stosować wobec uczniów wyzwisko, drwin, ośmieszania, kar 

cielesnych, szantażu lub nacisku psychicznego. 

14. Jednym z zadań nauczyciela jest ukazywanie zagrożeń płynących z 

nałogów patologii społecznych. 

 

15. Nauczycielowi nie wolno rozpowszechniać negatywnych informacji o 

uczniu i jego środowisku rodzinnym ani ujawniać powierzonych mu 

w zaufaniu tajemnic, z wyjątkiem sytuacji wyższej konieczności, np. 

gdy wymaga tego dobro ucznia lub szkoły. 

16. Niedopuszczalne jest włączanie uczniów do takich protestów czy 

strajków, których celem byłaby obrona partykularnych interesów 

nauczycieli. Możliwe są jedynie publiczne wystąpienia w obronie 

honoru i godności własnego narodu. 
 

a) Nauczyciel wobec pracowników oświaty 
 

1. Nauczyciel wraz z nadzorem pedagogicznych i innymi pracownikami 

oświaty powinien tworzyć zespół ludzi wspomagających się w 

realizacji wspólnego celu, jakim jest nauczanie i wychowania.  

2. Nauczycieli powinny łączyć więzy koleżeństwo, współpracy, 

pedagogicznej solidarności i szlachetnego współzawodnictwa. 

3. Nauczyciel doświadczony winien otoczyć opieką nauczycieli 

rozpoczynających pracę, służąc im radą i pomocą. Nauczyciel 

młodszy winien okazywać szacunek i uznanie kolegom z dłuższym 

stażem pracy. 

4. Nauczyciel nie powinien podważać autorytetu innych nauczycieli i 

pracowników oświaty. Wszelkie uwagi o dostrzeżonych błędach w ich 

postępowaniu powinien najpierw przekazać bezpośrednio 

zainteresowanym. 

5. Nauczyciel zobowiązany jest do nie rozpowszechniania informacji z 

zebrań rad pedagogicznych. 

6. Nauczyciele pełniący funkcje w nadzorze pedagogicznym obowiązani 

są kierować się w swojej działalności zasadami niniejszego Kodeksu. 
 

 

Nauczyciel wobec swoich praw i obowiązków 
 

1. Moralnym obowiązkiem nauczyciela jest sumienne i rzetelne 

wykonywanie swych zadań dydaktycznych i wychowawczych. 



  

2. Nauczyciel, mając prawo do godziwego wynagrodzenia, nie uzależnia 

od niego jakości swej pracy. 

3. Nauczyciel kieruje się takimi samymi zasadami etycznymi zarówno w 

życiu prywatnym, jak i zawodowym. 

4. Nauczyciel nieustannie pracuje nad swym wszechstronnym rozwojem. 

5. Nauczyciel, doceniając rangę i doniosłość swojej społecznej roli, dąży 

do moralnej naprawy i rozwoju narodu polskiego oraz całego 

społeczeństwa. 

6. Nauczyciela powinna cechować wysoka kultura osobista, a zwłaszcza 

kultura języka ojczystego. 

7. Nauczyciel ma prawo do rzetelnej, zgodnej z prawdą, obiektywnej, 

uzasadnionej merytorycznie oceny swojej pracy. Ujemna opinia o 

pracy nauczyciela nie może mieć cech zniesławienia. 

8. Nauczyciel oceniany ma prawo wyboru i powołania specjalisty do 

komisji oceniającej jego pracę. 

9. Nauczyciel ma prawo do obrony swoich praw, zadań i obowiązków 

oraz do sprostowania niesłusznej lub krzywdzącej go opinii. 

 
 

Nauczyciel wobec nauki 
 

1. Nauczyciel, bez względu na okoliczności, ma obowiązek głoszenia i 

bronienia prawdy w nauce. 

2. Nauczyciel ma obowiązek przekazywania uczniom swojej wiedzy 

zgodnie z prawdą naukową i z własnym sumieniem. 

3. Nauczyciel powinien ujawniać i prostować wszelkie błędne informacje 

naukowe podawane do publicznej wiadomości. 

4. Nauczyciel, korzystając z cudzych dzieł, opracowań i badań powinien 

być w zgodzie z prawem autorskim i dobrymi obyczajami 

obowiązującymi w pracy naukowej. 

5. Nauczyciel winien przestrzegać zasady wolności w prowadzonych 

badaniach naukowych oraz w głoszeniu własnych poglądów.  

6. Nauczyciel zapoznający się z najnowszymi osiągnięciami w nauce 

powinien odnosić się do nich z umiarem, krytycyzmem oraz 

odpowiedzialnością, wprowadzając do swojej pracy tylko te 

innowacje, które służą realizacji celu, jakim jest pozytywny rozwój 

moralny, duchowy, intelektualny i fizyczny ucznia oraz studenta. 

7. Nauczyciel powinien dzielić się zdobytym doświadczeniem i wiedzą z 

innymi nauczycielami. 

8. Nauczyciel winien uczestniczyć w różnych formach dokształcania i 

doskonalenia. 

9. Wskazane jest, aby nauczyciel rozpowszechniał swoje osiągnięcia 

poprzez różne formy publikacji, przy zachowaniu swych praw 



  

autorskich. Publikacje nauczycieli powinny być obiektywne, rzetelne, 

nacechowane troską o dobro nauki i człowieka. 

10. Nauczyciel może zdobywać stopnie specjalizacji zawodowej i stopnie 

naukowe. 

11. Nauczyciel w swojej pracy nie może być podporządkowany 

obowiązującej w państwie ideologii. 

 
 

 

       ………………………..……………..………. 

       pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do  zarządzenia  nr…../2016dyrektora szkoły z 

dnia……………… 2016 r. 

 

 

Zasady postępowania 
w razie naruszenia postanowień kodeksu etycznego nauczycieli  

Szkoły Podstawowej nr ………….. im. ……………………………………………………. 

w …………………………………………… 

 



  

Procedury postępowania zostały opracowane przez zespół nauczycieli po 

uwzględnieniu uwag uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 

…….. im.……..………… ……………………..w…………………………………..…………. 

 

W sprawie naruszenia zasad zawartych w kodeksie mogą wnioskować 

pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie wypełniając formularz dostępny w 

sekretariacie szkoły i składając go do komisji etycznej. 

Komisja etyczna składa się z trzech osób wybranych spośród nauczycieli w 

tajnym głosowaniu rady pedagogicznej oraz przedstawiciela rady rodziców. 

Głosowanie odbywa się na sierpniowym zebraniu rady pedagogicznej 

inaugurującej nowy rok szkolny, natomiast wybór przedstawiciela rady 

rodziców na wrześniowym spotkaniu z rodzicami.  

Kadencja komisji etycznej trwa jeden rok szkolny. 

 

Postępowanie w razie naruszenia zasad kodeksu etycznego: 

 

1. Rozmowa z komisją etyczną w celu wyjaśnienia zajścia i dojścia do 

wspólnego rozwiązania. (porozumienie ustne) 

2. Ponowna rozmowa z komisją zakończona notatką służbową. 

3. Rozmowa z komisją kończąca się podpisaniem kontraktu. 

4. Rozmowa z dyrektorem szkoły. 

5. Przedstawienie problemu na posiedzeniu rady pedagogicznej. 

6. Skierowanie sprawy do rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli przy 

wojewodzie. 

 
 

Komisja: 

       

 …………………………………………… 

       

 ……………………………………………. 

       

 ……………………………………………. 

 

 

 

      ……………………….. dnia …………….…….. 

………………………………………………..  

 imię i nazwisko        

………………………………………………. 

 adres zamieszkania 
 

……………………………………………… 

  telefon 

 

 

          

 

Komisja Etyczna Nauczycieli Gimnazjum 



  

im. …………………………………….….. 

w………………………………….………. 

 

OPIS ZDARZENIA : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………… 

 

          podpis osoby składającej  

            ….……..………………………… 



  

         Załącznik nr 3 

    do zarządzenia  nr ..... /2016 

dyrektora szkoły 

    z dnia ...............  2016 roku 

 

 

 

 

Imię ..................................................................................... 

Nazwisko ............................................................................ 

Stanowisko ......................................................................... 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z postanowieniami „Kodeksu 

etyki nauczyciela” i zobowiązuję się do przestrzegania zasad z niego 

wynikających. 
 

 

 

..............................................     ....................................................... 

 data        czytelny podpis  

    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



  

 
 

 

 

 


