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W okresie przejściowym działalność systemu oświaty 

opieramy na czterech ustawach: 

 
USTAWA 

z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. w: 2016 r. poz. 

1954 i poz. 1985) 

 
USTAWA 

z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela 

(tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm., w 2017 r.                          

poz. 60) 

 
Dz. U. z 2017 r. poz. 59 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe 

 

(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

 
Dz. U. z 2017 r. poz. 60 

 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

 

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



Dz.U.2009.97.800  

Ustawa 

z dnia 22 maja 2009 r. 

o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 
 

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

Liczne rozporządzenia ministra edukacji narodowej 

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

Statut szkoły  -  placówki 

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

Prawo okołooświatowe 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFORMA  -  które akty prawne już się ukazały? 

Lp. Data wejścia                      

w życie 

Akt prawny 

1. wchodzi                        

w różnych 

terminach – 

ostatecznie                              

1 września         

2017 r. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 59 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe 

(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

 

2. wchodzi                        

w różnych 

terminach – 

ostatecznie                              

1 września         

2017 r. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 60 

 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

 

3.  

 

28 stycznia 

2017 r. 

Dz. U. z 2017.170 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  

z dnia 18 stycznia 2017 r. 

w sprawie świadectw, dyplomów paostwowych i innych druków 

szkolnych 

(Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r.) 

 

4.  

 

 

Dz. U. z 2017.356 

 

ROZPORZĄDZENIE 



1 września     

2017 r. 

 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  

z dnia 14 lutego 2017 r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 

ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej 

(Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r.) 

 

5. 7 marca        

2017 r. 

 

Dz. U.2017.poz. 481 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) 

z dnia 1 marca 2017 r. 

w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników 

Warszawa, dnia 6 marca 2017 r. 

 

 

6. 16 marca 

2017 r. 

 

 

Dz. U. 2017. poz. 610 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 16 marca 2017r. 

w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek 

Warszawa, dnia 16 marca 2017 r. 

7. 17 marca                      

2017 r. 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 17 marca 2017 r. 



w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół                    

i publicznych przedszkoli 

 20 marca                                

2017 r. 

Dz. U. 2017. poz. 586 

ROZPORZĄDZENIE                                                                    

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEz dnia 14 marca 2017 r. 

w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na 

lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego 

liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i 

branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących 

absolwentami dotychczasowego gimnazjum 

Warszawa, dnia 20 marca 2017 r. 

8. 25 marca 2017 

r. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 630 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) 

z dnia 20 marca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości 

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli,ogólnych warunków przyznawania dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 

pracę w dniu wolnym od pracy 

 

Warszawa, dnia 24 marca 2017 r. 

 

   

 



WAŻNE AKTY WYKONAWCZE, będące 

jeszcze  w postaci projektu 

 

projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli; 

 

Charakterystyka zmian wprowadzonych ustawą 

Prawo oświatowe (aktualnie  projekt tej ustawy) 

 
- nowy system oświaty 

 

Ustrój szkolny z obecnego systemu składa się z : 
6-letniej szkoły podstawowej,  

3-letniego gimnazjum,  

3-letniego liceum ogólnokształcącego,  

4-letniego technikum i  

3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej.  
 

Nowa struktura szkolnictwa w pełni będzie funkcjonować 

dopiero od roku szkolnego 2022/2023.  

 

 

NOWY USTRÓJ SZKOLNY 
 

Docelowa struktura szkolnictwa, zaproponowana w 

ustawie – Prawo oświatowe, będzie obejmować:  
 



-letnią szkołę podstawową,  

-letnie liceum ogólnokształcące,  

-letnie technikum,  

-letnią branżową szkołę I stopnia,  

-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,  

-letnią branżową szkołę II stopnia,  

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE PO UKOŃCZENIU 

SZKOŁY DANEGO TYPU 

W ustawie – Prawo oświatowe zostały określone nw. 

rodzaje wykształcenia: 

 wykształcenie podstawowe, 

 wykształcenie zasadnicze branżowe,  

 wykształcenie średnie branżowe,  

 wykształcenie średnie, 

 wykształcenie gimnazjalne, 

 wykształcenie zasadnicze zawodowe. 

Obecnie w prawie ustawowym i rozporządzeniach 

wykonawczych jest odwołanie do szkół 

ponadgimnazjalnych, ale po zlikwidowaniu gimnazjum 

będą funkcjonowały szkoły ponadpodstawowe. 

Obecnie jest też w prawie odwołanie do wykształcenia 

średniego, a po wprowadzeniu wykształcenia średniego 

branżowego będzie musiała nastąpić regulacja prawna tego 

nazewnictwa. 



Wprowadzono też możliwość kontynuacji kształcenia po 

ukończeniu danej szkoły i tak ukończenie: 

 szkoły podstawowej umożliwia dalsze kształcenie w 

szkołach ponadpodstawowych, 

 

 liceum ogólnokształcące umożliwia uzyskanie świadectwa 

dojrzałości po daniu egzaminu maturalnego, 

 

 

 technikum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po 

zdaniu egzaminu maturalnego oraz uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (po zdaniu 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym 

zawodzie), 

 

 branżowej szkoły I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, 

absolwent może kształcić się dalej w branżowej szkole II 

stopnia (w tym samym zawodzie) lub w liceum 

ogólnokształcącym dla dorosłych od klasy II, 
 

 branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikację wspólną dla zawodu 

nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia po zdaniu 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, 

a także uzyskanie branżowego świadectwa dojrzałości po 

zdaniu egzaminu maturalnego. 

 

 

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

Aktualna interpretacja art. 42 ustawy 

Karta Nauczyciela. 

 



USTAWA 

z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela 

(tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm. w 2017 r.                          

poz. 60) 

 

Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze 

zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. 

 

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego 

wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w 

wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a 

albo ust. 7; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, 

w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby 

i zainteresowania uczniów; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, 

samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. 

 

2a. Nauczyciel, na swój wniosek złożony na piśmie do dyrektora 

szkoły przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym, może 

realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w 

wymiarze określonym w ust. 4a. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę 

na realizację zajęć w danym roku szkolnym w ustalonym z 

nauczycielem wymiarze określonym w ust. 4a, jeżeli taka możliwość 

wynika z zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę arkusza 

organizacyjnego szkoły. 

 

2b. W ramach: 

1) zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nauczyciel jest obowiązany 

uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu 

maturalnego; 

2) /do 31.08.2017 r./ innych zajęć i czynności wynikających z zadań 

statutowych szkoły, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest 

obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: 

sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, 



egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i 

egzaminu maturalnego – z wyjątkiem części ustnej. 

2) /od 1.09.2017 r./ innych zajęć i czynności wynikających z zadań 

statutowych szkoły, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest 

obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: 

egzaminu ósmoklasisty, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i 

egzaminu maturalnego – z wyjątkiem części ustnej. 

 

2c. Nauczyciel prowadzi zajęcia na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych w ramach zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1. 

 

2d. /od 1.09.2017 r./ W ramach zajęć i czynności, o których mowa w 

ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z 

zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z 

uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli 

zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się, z zastrzeżeniem 

ust. 2a i 4a, według następujących norm: 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

Stanowisko – typ (rodzaj) szkoły 

Tygodniowa 

liczba godzin 

obowiązkowego 

wymiaru zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych, 

opiekuńczych 

1 2 3 

1 

Nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem 

nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-

letnich 

25 

2 

Nauczyciele przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących z grupami 

dzieci 6-letnich 

22 



3 

/do 31.08.2017 r./  Nauczyciele: przedszkoli 

specjalnych, szkół podstawowych, 

gimnazjów, szkół specjalnych, liceów 

ogólnokształcących, przedmiotów 

teoretycznych w szkołach prowadzących 

kształcenie zawodowe, w tym w szkołach 

specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w 

schroniskach dla nieletnich oraz zakładach 

poprawczych, przedmiotów teoretycznych na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych, 

przedmiotów artystycznych i 

ogólnokształcących w szkołach 

artystycznych i innych placówkach 

kształcenia artystycznego 

/od 1.09.2017 r./  Nauczyciele: przedszkoli 

specjalnych, szkół podstawowych, szkół 

specjalnych, liceów ogólnokształcących, 

przedmiotów teoretycznych w szkołach 

prowadzących kształcenie zawodowe, w tym 

w szkołach specjalnych i szkolenia 

rzemieślniczego w schroniskach dla 

nieletnich oraz zakładach poprawczych, 

przedmiotów teoretycznych na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych, 

przedmiotów artystycznych i 

ogólnokształcących w szkołach 

artystycznych i innych placówkach 

kształcenia artystycznego 

18 

4 

Nauczyciele kolegium nauczycielskiego, z 

wyjątkiem nauczycieli kolegium języków 

obcych, kulturalno-oświatowego i 

bibliotekarskiego (uchylony 1.10.2016 r.) 

15 

5 

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we 

wszystkich typach szkół i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych 

22 

6 
Wychowawcy świetlic szkolnych i 

półinternatów (z wyjątkiem wychowawców 
26 



świetlic szkół specjalnych), świetlic i klubów 

środowiskowych, w tym: profilaktyczno-

wychowawczych i terapeutycznych, 

wychowawcy młodzieżowych ośrodków 

socjoterapii 

7 

Wychowawcy internatów, burs, ogrodów 

jordanowskich, świetlic dworcowych, 

stałych szkolnych schronisk młodzieżowych 

30 

8 Wychowawcy:  

 
a) zakładach opiekuńczo-leczniczych dla 

dzieci, 
26 

 b) w domach wczasów dziecięcych 26 

 – w tym na zajęcia dydaktyczne, 10 

 

c) w specjalnych ośrodkach szkolno-

wychowawczych, zakładach poprawczych, 

schroniskach dla nieletnich, świetlicach 

szkół specjalnych, młodzieżowych 

ośrodkach wychowawczych, zespołach 

pozalekcyjnych zajęć wychowawczych 

zorganizowanych w podmiotach leczniczych 

24 

9 

Nauczyciele pałaców młodzieży, 

młodzieżowych domów kultury, ognisk 

pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych 

placówek specjalistycznych, 

międzyszkolnych ośrodków sportowych 

18 

10 
Nauczyciele – bibliotekarze bibliotek 

szkolnych 
30 

11 
Nauczyciele poradni psychologiczno-

pedagogicznych 
20 

3a. (uchylony). 

3b. (uchylony). 

3c. (uchylony). 

4. (uchylony). 

4a. Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze mogą być 

realizowane, z zastrzeżeniem ust. 2a, w wymiarze: 



1) od 19 do 27 godzin – przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 

w tabeli w rubryce: stanowisko – typ (rodzaj) szkoły, w lp. 3 i 9; 

2) od 23 do 26 godzin – przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 

w tabeli w rubryce: stanowisko – typ (rodzaj) szkoły, w lp. 5. 

 

5. Pracę wykonywaną w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym 

na podstawie ust. 4a albo ust. 7 uznaje się w zakresie uprawnień 

pracowniczych za pracę wykonywaną w pełnym wymiarze zajęć. 

 

5a. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar 

zajęć zgodnie z ust. 4a, nie może mieć przydzielonych godzin 

ponadwymiarowych, z wyjątkiem godzin doraźnych zastępstw. 

 

5b. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar 

zajęć zgodnie z ust. 3 i dla którego ustalony plan zajęć w pewnych 

okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego 

nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych 

okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak 

ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach 

ponadwymiarowych. 

 

6. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi 

pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także 

nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie 

nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od 

wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od 

obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3. 

 

7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa: 

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 

w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

2) zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6, 

oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których 

mowa w ust. 3; 



3) /do 31.08.2017 r./ tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli 

szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów 

pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na 

odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, 

logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane 

z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania 

uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 

pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek 

pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na 

odległość. 

 

3) /od 1.09.2017 r./ tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli 

szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów 

pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na 

odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin,   pedagogów,   psychologów, 

logopedów,   doradców    zawodowych prowadzących zajęcia 

związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i 

zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe, 

bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w 

kształceniu naodległość. 

7a. Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy 

nauczyciela, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są rejestrowane i 

rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach 

lekcyjnych lub dziennikach zajęć. 

 



<<<<<@@@>>>>> 
- system oświaty w okresie przejściowym 

WYGASZANIE GIMNAZJUM 
 

Dz. U. z 2017 r.poz. 60 

 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe1) 

(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

Art. 127. 1.Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w 

latach następnych kolejne klasy dotychczasowegogimnazjum. 

 

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 

dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia30 listopada 2019 

r.,w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności. 

 

3. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do dotychczasowego 

gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, stosuje sięprzepisy 

dotychczasowe. 

 

4.Na rok szkolny 2017/2018nie przeprowadza się postępowania 

rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum. 

 

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

LOSY UCZNIÓW NIEPROMOWANYCH 
 

Art. 128. 1. Uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku 

szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocjidoklasy II, z dniem  

1 września 2017 r.staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej, 

z tym że dyrektor dotychczasowegogimnazjum, po uzgodnieniu z 

organem prowadzącym, informuje tego ucznia, w której szkole będzie 

realizował obowiązekszkolny. 



 

2. Uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku 

szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, 

z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły 

podstawowej, z tym że dyrektor dotychczasowego gimnazjum, 

po uzgodnieniu z organem prowadzącym, informuje tego ucznia, w 

której szkole będzie realizował obowiązekszkolny. 

 

3. Uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku 

szkolnym 2018/2019 nie ukończył tej szkoły, z dniem1 września 

2019 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej, z tym że 

dyrektor dotychczasowego gimnazjum, pouzgodnieniu z organem 

prowadzącym, informuje tego ucznia, w której szkole będzie 

realizował obowiązek szkolny. 

 

JAK ZALICZYĆ JĘZYK OBCY? 
 

4. Jeżeli uczeń, o którym mowa w ust. 1–3, w dotychczasowym 

gimnazjum, uczył się jako przedmiotu obowiązkowegojęzyka obcego 

nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w 

oddziale szkoły podstawowej, którejuczniem się staje, zgodnie z ust. 

1–3, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w 

innym oddziale lubgrupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego 

nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym gimnazjum, 

uczeń jest obowiązany: 

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale 

szkoły podstawowej, której uczniem się staje, wyrównującwe 

własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego 

nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym gimnazjum, 

albo 

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole podstawowej na zajęcia z 

języka obcego nowożytnego, którego uczył sięw dotychczasowym 

gimnazjum. 

 



5. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, przeprowadza się 

egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44l ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

6. W przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1–3, przepis art. 130 

ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się.[o przyjęciu decyduje 

dyrektor] 

 

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

PRZEKSZTAŁCENIE ZESPOŁU SZKOLNO – 

GIMNAZJALNEGO w SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ 
 

Art. 191. 1. Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w 

skład którego wchodzi jedynie dotychczasowasześcioletnia szkoła 

podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią 

szkołą podstawową. 

 

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół,o którym 

mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze 

uchwały, stwierdza jego przekształceniew ośmioletnią szkołę 

podstawową zgodnie z ust. 1. 

 

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski 

ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów 

ustawy – Prawo oświatowe. 

 

4. Do ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1, 

przepisy art. 118, art. 119, art. 129 ust. 8–12i art. 176–181 stosuje się 

odpowiednio. 

 

 

 

BARDZO WAŻNE UPRAWNIENIE ! 



 

 

Dz. U. z 2017 r.poz. 60 

 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe1) 

(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

Art. 132.2. W przypadku włączenia publicznego gimnazjum do 

publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 

129 ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, który 

wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej 

w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie 

dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, w 

terminie do dnia odpowiednio 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 

sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r. dokonuje zmiany 

tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 

131 ust. 4 pkt 1–3. Zezwolenie zawiera postanowieniao 

prowadzeniu przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową klas 

dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas 
zgodnie z art. 127. 

 

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

Zmiany odczuwalne przez nauczycielirozpoczną się                                   

przed rozpoczęciem  roku szkolnego 2017/2018.  

BARDZO WAŻNA INFORMACJA ! 

W okresie wdrażania nowego ustroju szkolnego, przeniesiono cały 

segment przepisów dotyczących praw i obowiązków 

pracowniczych w procesie przekształceń organizacyjnych 

 z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Karta Nauczyciela (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 



r.Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. 

poz. 60).  

 

WAŻNA ZASADA : 
Przepisy zostały zmodyfikowane na korzyść 

nauczycieliprzekształcanych gimnazjów, dzięki czemu zapewniają 

im większą ochronę i szersze możliwości uzyskania zatrudnienia. 
 

Nauczyciel gimnazjum, w którym wygaszane będzie kształcenie, 

będzie miał możliwość w pierwszej kolejności skorzystania zestanu 

nieczynnego. 

Przepisy ustawy Karta Nauczyciela, które zostały zmodyfikowane i 

wprowadzone do ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 

oświatowe: 

PRZENIESIENIE NAUCZYCIELA W STAN 

NIECZYNNY 
Możliwość przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na 

podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas 

nieokreślony – bez względu na wymiar zatrudnienia,  

w stan nieczynny. 

 

Obecnie przepisy art. 20 ustawy Karta Nauczyciela stanowią w 

pierwszej kolejności o rozwiązaniu stosunku pracy, a dopiero w 

przypadku złożenia przez nauczyciela odpowiedniego wniosku, 

przenosi się go w stan nieczynny. Przepisy mają zastosowanie 

do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy o 

pracę w pełnym wymiarze zajęć. 

 

Dz. U. z 2017 r.poz. 60 

 

USTAWA 



z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

 

Art. 225. 1.Nauczyciela gimnazjum prowadzonego przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, zatrudnionego na podstawiemianowania 

lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze 

zatrudnienie w gimnazjumw roku szkolnym2017/2018 lub 

2018/2019nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne 

powodujące wygaszenie kształceniaw gimnazjum, przenosi się               

w stan nieczynny odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub 

1 września 2018 r. albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy, 

jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan 

nieczynny. 

 

2.Nauczycielowi gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, 

zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę 

na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, którego dalsze 

zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć nie jest możliwe,dyrektor 

szkoły może zaproponować ograniczenie zatrudnienia, z 

zastrzeżeniem ust. 5. 

 

3.Dyrektor gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, w terminie 

odpowiednio do dnia 15 maja 2017 r. lub do dnia15 maja 2018 r. 

informuje nauczycieli, w formie pisemnej, o zmianach, o których 

mowa w ust. 1. 

 

4.Nauczyciel, w terminie 7 dni od dnia uzyskania propozycji i 

informacji, o których mowa w ust. 2 i 3, może złożyć 

oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny albo, w 

przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania 

lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, 

może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia. 

 

5.Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela gimnazjum, o którym 

mowa w ust. 1, może nastąpić do 1/2 obowiązkowego wymiaru 



zajęćlub niższego, uzasadnionego względami organizacyjnymi 

gimnazjum.  

W tym przypadku wynagrodzenie  nauczyciela ulega zmniejszeniu 

proporcjonalnie do wymiaru ograniczonego zatrudnienia. 
 

6. Dyrektor gimnazjum, w przypadku braku oświadczenia lub 

zgody, o których mowa w ust. 4, przenosi nauczycielaw stan 

nieczynny albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy,  jeżeli 

nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny. 

 

7.Stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny 

wygasa: 
1) z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie 

nieczynnym; 

2) z dniem podjęcia zatrudnienia w innej szkole. 
 

 

8. Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do 

comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego orazprawo do innych 

świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których 

mowa w art. 54 ustawy – Karta Nauczyciela,do czasu wygaśnięcia 

stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 9. 
 

 

9. W przypadku podjęcia przez nauczyciela pracy w tej samej 

szkolew okresie pozostawania w stanie nieczynnym,z dniem 

podjęcia pracy ustaje stan nieczynny. 
 

 

10. Dyrektor gimnazjum rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem, 

który nie wyraził zgody na przeniesienie w stannieczynny, z 

końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym 

wypowiedzeniu. 
 

11. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z 

którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych 

w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowizatrudnionemu na 

podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z którym 

rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonychw ust. 1, 



przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych 

zasadach rozwiązywania z pracownikamistosunków pracy z 

przyczyn niedotyczących pracowników.  

Wysokość odprawy nauczyciela, któremu ograniczono 

zatrudnieniezgodnie z ust. 2 i 5, oblicza się z uwzględnieniem 

wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca 

przypadającegobezpośrednio przed zastosowaniem ograniczenia tego 

zatrudnienia. 

 

12. W okresie do dnia 29 lutego 2020 r. przepisy ust. 1–11 stosuje się 

odpowiednio również do nauczycieli zatrudnionychw szkołach,  

w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum. 
                                                               ……………………………, dnia …………………………… 

……………………………………………. 

   oznaczenie pracodawcy 

Nasz znak: ……………………………. 

 

 

 

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

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

       w ……………………………………… 

 

INFORMACJA o WARUNKACH ZATRUDNIENIA 

w roku szkolnym 2017/2018 

 
 Zgodnie z treścią art. 225 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r.                        

poz. 60) uprzejmie informuję Panią  -  Pana, że w roku szkolnym 

2017/2018,                            ze względu na zmiany organizacyjne 

powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, nie będzie możliwe 

zagwarantowanie Pani  -  Panu zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć. 

 Proponowany wymiar zatrudnienia wynosi …… pensum = …… etatu . 

 W związku z tym, w terminie 7 dni od otrzymania powyższej 

informacji oczekuję od Pani  - Pana pisemnego oświadczenia, w którym 

wyrazi Pani – Pan zgodę na pracę w niepełnym wymiarze, co pozwoli  na 

podpisanie porozumienia zmieniającego. 



 Wyrażona pisemna odmowa proponowanego wymiaru zatrudnienia, 

zgodnie z art. 225 ust. 1 powołanej ustawy stworzy szansę przejścia Pani -

Pana w stan nieczynny. 

 Nadmieniam, że w przypadku braku zgody na przejście  w stan 

nieczynny, Pani – Pana stosunek pracy zostanie rozwiązany z końcem roku 

szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. 

 
…………………………………………………. 

               pieczęć i podpis dyrektora 

 

Potwierdzenie odbioru „informacji”: 
 

………………………………………………… 

data i podpis pracownika 

 

 

WZÓR decyzji w sprawie przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny 

      ……………………………… dnia ………………. 

…………………………………………….. 

           pieczęć szkoły – placówki 

Znak: …………………………………… 

 

 

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

       ……………………………………….. 

       ……………………………………….. 

       ……………………………………….. 

 

       W związku ze zmianami organizacyjnymi uniemożliwiającymi dalsze 

zatrudnienie Pani – Pana na stanowisku …………………………………………….. 

w Publicznym Gimnazjum w ……………………………………………………………….. 

na podstawie art. 225 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 60)  

przenoszę Panią – Pana w stan nieczynny od dnia ………………………….……..    

do dnia ……………………………. . 

       Równocześnie informuję, że po upływie sześciomiesięcznego okresu 

pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa z mocy prawa. 

       Uprawnienia i obowiązki Pani – Pana, wynikające z pozostawania  

w stanie nieczynnym, określają przepisy powołanej wyżej ustawy, a w 

zakresie nieuregulowanym tymi przepisami postanowienia ustawy Kodeks 

pracy. 



       W okresie przebywania w stanie nieczynnym zachowuje Pani – Pan 

prawo do wynagrodzenia zasadniczego oraz innych świadczeń 

pracowniczych do czasu wygaśnięcia stosunku pracy. 

 

POUCZENIE 
        W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje                    

Pani – Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu 

Pracy w ………………………………..…………….  

 

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

potwierdzenie odbioru przez pracownika –                             podpis i pieczątka dyrektora szkoły 

data i podpis 

 

 

 
…………………., dnia ……………..…. 

………………………………….……….. 

              imię i nazwisko 

nauczyciel 
……………………………………..…….. 

              nazwa gimnazjum 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 

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

       Dyrektor 

       Gimnazjum ………………….…………. 

       w ………………………………….………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

W odniesieniu do treści skierowanej do mnie  w dniu ……………………….  

informacji uprzejmie informuję Panią – Pana, że nie wyrażam zgody na 

przeniesienie mnie z dniem 1 września 2017 r. w stan nieczynny. 

     W związku z tym, zgodnie z art. 225 ust. 4ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz. U.z 

2017 r. poz. 60) wyrażam zgodę na ograniczenie mojego zatrudnienia w 

roku szkolnym 2017/2018  do ………… pensum  =  ………. etatu. 



 

 
…………………………..………………… 

                podpis nauczyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 
WZÓR 

zwolnienie nauczyciela na podst. art. 225 ust. 1 ustawy pwu-po 

w związku z wygaszaniem kształcenia w gimnazjum 
 

……………………………………….. 

                pieczęć szkoły 

Nasz znak : ……………………  …………………..dnia ..… maja 2017 r. 
 

        Pani – Pan 
        …………………………………….. 
                    imię i nazwisko 
        …………………………………….. 
              stanowisko służbowe 
        …………………………………….. 
                          nazwa szkoły – placówki  

        w  ………………………………….     
 

 

 W związku ze zmianami organizacyjnymi , powodującymi wygaszanie 

kształcenia w Publicznym Gimnazjum  im. 

…………………………………………..……… w …………………………..…………… , oraz 

brakiem zgody na przeniesienie z dniem 1 września 2017 r. w stan nieczynny, 

wyrażonym w oświadczeniu  z dnia ……………………….………………….……., na 

podstawie art. 225 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 

60) 

 

rozwiązuję 
 

 

z Panią – Panem stosunek pracy z dniem ………………………………………………….. . 



z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia . Jednocześnie 

przyznaję Pani – Panu odprawę w wysokości 6-miesięcznego, ostatnio 

pobieranego wynagrodzenia zasadniczego, tj. ……………………. zł ( słownie: 

………………………………………..……………………………………………………… zł ). 

            Uprawnienia Pani – Pana wynikające z rozwiązania stosunku pracy 

określa powołany wyżej przepis ustawy oraz postanowienia ustawy Kodeks 

pracy. 

 Ponadto informuję, że  przysługuje Pani – Panu odwołanie do Sądu 

Rejonowego – Wydział Pracy w …………………………….. , w terminie 14 dni 

licząc od dnia następującego po dacie otrzymania niniejszej decyzji, zgodnie                  

z art. 91c ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela. 

 

 
         …………………………….. 
 …………………………………………………….                   pieczęć i podpis dyrektora 

        data i potwierdzenie odbioru pisma 

 

Zmiany odczuwalne przez uczniówrozpoczną się od 

roku szkolnego 2017/2018.  

Uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę 

VI szkoły podstawowej (23 czerwca 2017 r.) staną się uczniami 

VII klasyośmioletniejszkoły podstawowej(od 1 września 2017 r.).  

Na rok szkolny 2017/2018nie będzie przeprowadzane 

postępowanie rekrutacyjnedo klasy I gimnazjum.  

Od 1 września 2017 r.nie będzie już klasy I obecnego 

gimnazjum, a w latach następnych kolejnych klas. 

Uczeń klasy I gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 

nie otrzyma promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 

r.stanie się uczniem klasy VII szkoły podstawowej. 



Z dniem 1 września 2017 r.nastąpi 

przekształceniedotychczasowej 3-letniej zasadniczej szkoły 

zawodowejw 3-letnią branżową szkołę I stopnia.  

Z dniem 1 września 2017 r.zespół szkół, w skład którego 

wchodzi gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa, staje się 

branżową szkołą I stopnia. 

Na rok szkolny 2017/2018nie będzie prowadzona 

rekrutacjado klas pierwszych 3-letnich zasadniczych szkół 

zawodowych, co oznacza, że 1 września 2017 r.nastąpi 

likwidacja klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej, a 

w następnych latach kolejnych klas. 

W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I 

stopnia będzie odbywało się w zawodach ustalonych dla 

przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej.  

Uczniowie dotychczasowej klasy I  zasadniczej szkoły 

zawodowej, którzy w roku szkolnym 2016/2017nie uzyskają 

promocji do klasy programowo wyższej, będą 

kontynuowali naukę w klasie pierwszej branżowej szkoły I 

stopnia.  

Zmiany odczuwalne przez nauczycielirozpoczną się                                   

przed rozpoczęciem  roku szkolnego 2017/2018.  

BARDZO WAŻNA INFORMACJA ! 

W okresie wdrażania nowego ustroju szkolnego, przeniesiono cały 

segment przepisów dotyczących praw i obowiązków 

pracowniczychw procesie przekształceń organizacyjnych 



 z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Karta Nauczyciela (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r.Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 60).  

Przepisy zostały zmodyfikowane na korzyść 

nauczycieliprzekształcanych gimnazjów, dzięki czemu zapewniają 

im większą ochronę i szersze możliwości uzyskania zatrudnienia. 
 

Nauczyciel gimnazjum, w którym wygaszane będzie kształcenie, 

będzie miał możliwość w pierwszej kolejności skorzystania zestanu 

nieczynnego. 

Przepisy ustawy Karta Nauczyciela, które zostały zmodyfikowane i 

wprowadzone do ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 

oświatowe: 

 

Dz. U. z 2017 r.poz. 60 

 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe1) 

(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

DODATKOWE ZATRUDNIENIE 

NAUCZYCIELA 
 

Art. 222. 1. W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 

sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkoleprzez 

nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęćwymaga 

uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako 

podstawowe miejsce zatrudnienia. 

 

2.W przypadku naruszenia przez nauczyciela warunku, o którym 

mowa w ust. 1, dyrektor szkoły wskazanej jakopodstawowe miejsce 



zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem                            

z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. 

 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nauczycieli przedmiotów 

teoretycznych w szkołach prowadzących kształceniezawodowe oraz 

na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej 

nauki zawodu i nauczycieli przedmiotówartystycznych w szkołach 

artystycznych. 

 

DODATKOWE ZATRUDNIENIE DYREKTORA 
 

Art. 222. 4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do dyrektora 

szkoły, z tym że zgody na podjęcie lub kontynuowanie 

dodatkowegozatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej 

szkole przez dyrektora szkoły, zatrudnionego w pełnym wymiarze 

zajęć, udziela organ prowadzący szkołę, która jest podstawowym 

miejscem zatrudnienia tego dyrektora. 

MOŻLIWOŚĆ DOPEŁNIENIA ETATU                                                

w INNEJ SZKOLE 

Możliwość nałożenia na nauczyciela  zatrudnionego na 

podstawie mianowania lub umowy o pracę w pełnym wymiarze 

zajęć, za jego zgodą, obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub 

szkołach, w celu uzupełnienia pensum, także w wymiarze większym 

niż ½ obowiązkowego wymiaru, jeśli w dotychczasowym miejscu 

pracy nie ma on możliwości prowadzenia zajęćw  wymiarze co 

najmniej ½ etatu(art. 220 ust. 1 pkt 3 ustawy Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ). 

Art. 220. 1.W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r.: 

3)organ prowadzący przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły 

może nałożyć na nauczyciela zatrudnionego na 

podstawiemianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony 

obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach,a także na 

tym samym lub – za jego zgodą – na innym stanowisku, w celu 

uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 



dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych także w 

wymiarze większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, jeżeli 

w dotychczasowym miejscu pracy nie jest możliwe zapewnienie 

nauczycielowi prowadzeniazajęć w wymiarze co najmniej 1/2 

obowiązkowego wymiaru zajęć.  

Art. 22 ust. 1 zdanie drugie ustawy – Karta Nauczyciela stosuje się 

odpowiednio; 

[Art. 22. 1.Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela 

obowiązekpodjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub - za 

jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru 

zajęć. W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje 

wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć.] 

PROCEDURA ROZWIĄZANIA STOSUNKU 

PRACY Z NAUCZYCIELEM 

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami 

zatrudnionymi na podstawie mianowania lub umowy o 

pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie 

nie będzie możliwe w związku z wygaszeniem gimnazjum z 

końcem roku szkolnego 2018/2019 (art. 226 ust. 1 i ust. 12 

ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe ) 

Obecnie obowiązuje w tym zakresie przepis art. 20 ust. 1 ustawy – 

Karta Nauczyciela, który ma zastosowanie do nauczycieli w 

przypadku likwidacji szkoły. 

– Przepis szczególny dotyczy nauczycieli zatrudnionych w 

wygaszanych gimnazjach w ostatnim roku szkolnym kształcenia 

(2018/2019). 

Dz. U. z 2017 r.poz. 60 

 

USTAWA 



z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

 

Art. 226. 1.W roku szkolnym 2018/2019z nauczycielami 

gimnazjów prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

zatrudnionymi na podstawie mianowania lub umowy o pracę na 

czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienienie jest możliwe ze 

względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia  

w gimnazjum, rozwiązujesię stosunek pracy. 

 

2. Dyrektor gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, rozwiązuje  

z nauczycielem stosunek pracy z końcem roku szkolnego,po 

uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. 

 

 

3. Nauczycielowi gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, 

zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano 

stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje 

odprawa w wysokości sześciomiesięcznego 

wynagrodzeniazasadniczego. Nauczycielowi gimnazjum 

zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z 

którymrozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, 

przysługują świadczenia określone w przepisacho szczególnych 

zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z 

przyczyn niedotyczących pracowników. 

 

Art. 227. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do nauczycieli, 

o których mowa w art. 225 ust. 1 i 12 orazart. 226 ust. 1, [Art. 225. 

1.[wchodzi w życie 25 stycznia 2017 r.]Nauczyciela gimnazjum 

prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionego na 

podstawiemianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego 

dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym2017/2018 lub 2018/2019 

nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie 

kształceniaw gimnazjum, przenosi się w stan nieczynny odpowiednio z dniem 

1 września 2017 r. lub1 września 2018 r. albo rozwiązujesię z nim stosunek 

pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny.  



12. W okresie do dnia 29 lutego 2020 r. przepisy ust. 1–11 stosuje się 

odpowiednio również do nauczycieli zatrudnionychw szkołach, w których są 

prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum. 

Art. 226. 1.[ wchodzi w życie 25 stycznia 2017 r.]W roku szkolnym 

2018/2019z nauczycielami gimnazjów prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, zatrudnionymi na podstawie mianowania lub 

umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienienie jest 

możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie 

kształcenia w gimnazjum, rozwiązujesię stosunek pracy.]nie stosuje się 

art. 20 ustawy – Karta Nauczyciela. 

 

 

 

 

 

PROCEDURA OBNIŻENIA WYMIARU 

ZATRUDNIENIA 

Możliwość ograniczenia zatrudnienia nauczycielowi zatrudnionemu 

na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas 

nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, którego dalsze zatrudnienie 

w pełnym wymiarze nie jest możliwe, do wymiaru ½ zajęć lub 

niższegobez konieczności rozwiązywania dotychczasowego stosunku 

pracy.  

W przypadku rozwiązania stosunku pracy, odprawa z pełnego 

wymiaru zatrudnienia. 

Dotychczas przepis art. 22 ust. 2 i 2a ustawy – Karta 

Nauczyciela ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych na 

podstawie mianowania. 

– Przepis szczególny dotyczy nauczycieli zatrudnionych w 

wygaszanych gimnazjach oraz nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach, w których będą prowadzone klasy gimnazjalne (art. 225 

ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe). 
 

Dz. U. z 2017 r.poz. 60 

 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 



Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

 

Art. 225.2.Nauczycielowi gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, 

zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę 

na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, którego dalsze 

zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć nie jest możliwe,dyrektor 

szkoły może zaproponować ograniczenie zatrudnienia, z 

zastrzeżeniem ust. 5.[Wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu 

obniżeniu.] 

 

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

(oznaczenie pracodawcy) (miejscowość i data) 

  

……………………................ 

 (numer REGON) 

 

 

POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE DOTYCHCZASOWE                                                 

WARUNKI PRACY I PŁACY 

 

zawarte w dniu .................................... 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) 

 

1. Na podstawie art. 225 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w akcie 

mianowania - umowie o pracę na czas nieokreślony, zawartej w dniu 

……………………….………..  strony wprowadzają następującą zmianę: 

od dnia…………………………… zmianie ulega wymiar zatrudnienia 

nauczyciela z ……………….. pensum (…………. etatu) na ………. pensum  

(…….  etatu); 

2. Powodem zmian jest brak możliwości zatrudnienia Pani – Pana w pełnym 

wymiarze zajęć oraz złożone w dniu ………………………….. oświadczenie, w 

którym wyraża Pani – Pan zgodę na obniżenie wymiaru zatrudnienia . 

3. Nowe warunki zatrudnienia będą obowiązywać od ………………….………….. .  



4. Strony uzgadniają, że każda następna zmiana warunków zatrudnienia zostanie 

udokumentowana kolejnym porozumieniem zmieniającym. 

4. Pozostałe warunki umowy o pracę na czas zastępstwa, zawartej w dniu 

…………………… pozostają bez zmian. 

5. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
  

 

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

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

osoby reprezentującej pracodawcę)  
 

 

 

DODATKOWA OCHRONA NAUCZYCIELI 

Pozostawienie liczby uczniów przypadających na jednego 

pedagoga, psychologa lub logopedę na poziomie roku szkolnego 

2016/2017 (art. 220 ust. 1 pkt 4). 

Regulacja zapobiegnie wykorzystywaniu reformy do zmniejszenia 

liczby pedagogów, psychologów lub logopedów w przekształcanych 

szkołach, a tym samym obniżeniu jakości udzielanej uczniom opieki 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Dz. U. z 2017 r.poz. 60 

 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

 

Art. 220. 1. W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r.: 

4) liczba uczniów przypadających na jeden etat pedagoga, 

psychologa lub logopedy, zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, nie może być wyższa 

niż liczba uczniów przypadających najeden etat pedagoga, 

psychologa lub logopedy, zatrudnionych w szkołach prowadzonych 



przez tę jednostkę samorząduterytorialnego, w roku szkolnym 

2016/2017. 

 

POZOSTAWIENIE NIEZMIENIONEJ LICZBY 

GODZIN PONADWYMIAROWYCH 

Pozostawienie w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach 

ponadpodstawowych średniej liczby godzin ponadwymiarowych 
przypadających na etat nauczyciela na poziomie roku szkolnego 

2016/2017 (art. 221). 

Regulacja zapobiegnie nadmiernemu przydzielaniu godzin 

ponadwymiarowych nauczycielom w roku szkolnym, w którym w 

szkołach ponadpodstawowych spotkają się dwa roczniki, co umożliwi 

zatrudnianie nauczycieli gimnazjów. 

Przepisy nie mają zastosowania do nauczycieli przedmiotów 

teoretycznych w szkołach zawodowych, nauczycieli praktycznej 

nauki zawodu i nauczycieli przedmiotów artystycznych w 

szkołach artystycznych. 

Dz. U. z 2017 r.poz. 60 

 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

 

Art. 221. W roku szkolnym 2019/2020: 

1) w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie 

koniecznością realizacji programu nauczania, nauczycielzatrudniony 

w szkole ponadpodstawowej prowadzonej przez jednostkę 

samorządu terytorialnego może być zobowiązanydo odpłatnej pracy 

w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną 

specjalnością; średnia liczba godzinponadwymiarowych 

przypadających na etat nauczyciela w danej szkole nie może 

przekroczyć średniej liczby godzin  ponadwymiarowych 



przypadających na etat nauczyciela w tej szkole w roku szkolnym 

2016/2017; 

2) ograniczenie, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy nauczycieli 

przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzącychkształcenie 

zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, 

nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraznauczycieli przedmiotów 

artystycznych w szkołach artystycznych; 

3) do nauczycieli, o których mowa w pkt 1, przepisy art. 35 ust. 2, 

3 i 4 ustawy – Karta Nauczyciela stosuje się odpowiednio. 

 

[Art. 35. 2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną 

nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 

2a. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną 

nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja 

następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych 

zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania 

nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. 

4. Kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do lat 4 oraz 

nauczycielowi w trakcie odbywania stażu nie przydziela się pracy w 

godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.] 

INFORMOWANIE KURATORA OŚWIATY O 

WOLNYCH STANOWISKACH PRACY 

Zobowiązanie dyrektora szkoły do przekazywania kuratorowi 

oświaty informacji o wolnych stanowiskach pracy oraz kuratorów 



oświaty do udostępniania tej informacji na prowadzonej przez 

kuratorium stronie internetowej (art. 224 ust. 1 i 2).  

Dz. U. z 2017 r.poz. 60 

 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

 

WAKATY – informacja dla kuratora oświaty 
 

Art. 224. 1. W okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły 

prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnegoinformuje 

kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o 

wolnych stanowiskach pracy dlanauczycieli. 

 

2.Informacje, o których mowa w ust. 1, kurator oświaty udostępnia 

na stronie podmiotowej kuratorium oświaty. 

 

 

PIERWSZEŃSTWO W ZATRUDNIENIU 

NAUCZYCIELI 
Do 31 sierpnia 2020 r. wprowadzono pierwszeństwo w 

zatrudnieniu dla nauczycieli, którzy otrzymali informację o 

przeniesieniu w stan nieczynny, złożyli wniosek o przeniesienie w 

stan nieczynny lub przebywają w stanie nieczynnym oraz zwolnionym 

z pracy w ostatnim roku funkcjonowania gimnazjum(art. 224 ust. 3). 

 
Dz. U. z 2017 r.poz. 60 

 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

 

 



Art. 224. 3. W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w 

zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli 

w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 

przysługuje: 

1) nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny, nauczycielom, 

którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stannieczynnyz 

początkiem kolejnego roku szkolnego, oraz nauczycielom, którzy 

złożyli wniosek o przeniesienie w stannieczynny w trybie art. 20 ust. 

5c ustawy – Karta Nauczyciela;[Art. 20.5c.Wypowiedzenie jest 

bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni 

od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych 

w ust. 1 pkt 2, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Z 

upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym 

stosunek pracy wygasa. Wygaśnięcie stosunku pracy powoduje dla 

nauczyciela skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku 

pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie świadczeń 

przedemerytalnych.] 

2) nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w trybie 

art. 226 ust. 2[ostatni rocznik gimnazjum], z dniem wypowiedzenia im 

stosunkupracy. 

 

 

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚS DLA NAUCZYCIELI 

GIMNAZJUM 
 

Art. 223. W przypadku zakończenia działalności gimnazjum 

prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 

w trybie, o którym mowa w art. 127 ust. 1 i art. 180 ust. 1, organ 

prowadzący gimnazjumjest obowiązany wskazać inną 

szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela gimnazjum 

będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego 

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego gimnazjum 



było ostatnim miejscem pracy. Osoby te korzystają z usług i 

świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w 

regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Szkoły po likwidacji gimnazjów 

 

 

Dz. U. z 2017 r.poz. 60 

 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

Art. 117. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia 

szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołąpodstawową, o której 

mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe. 

 

2. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa 

obejmująca strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej 

szkoły podstawowej staje się ośmioletnią szkołą podstawową 

obejmującą strukturą organizacyjną te same klasyszkoły podstawowej. 

 

3. Z dniem 1 września 2017 r. szkoła filialna podporządkowana 

organizacyjnie dotychczasowej sześcioletniej szkolepodstawowej 

staje się szkołą filialną podporządkowaną organizacyjnie 



ośmioletniej szkole podstawowej, obejmującąstrukturą organizacyjną 

te same klasy szkoły podstawowej. 

 

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 

dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową,w terminie do dnia 

30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej 

przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawowązgodnie z ust. 1 lub 

2. Przekształcenie szkoły filialnej zgodnie z ust. 3 stwierdza się w 

uchwale, o której mowaw zdaniu pierwszym. 

 

5. Uchwała, o której mowa w ust. 4, stanowi akt założycielski 

ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów 

ustawy – Prawo oświatowe. 

 

6. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo osoba 

prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnegolub osoba 

fizycznaprowadzące publiczną szkołę podstawową obejmującą 

część klas szkoły podstawowejmoże postanowić o zwiększeniu 

liczby klas objętych strukturą organizacyjną ośmioletniej szkoły 

podstawowej obejmującej częśćklas szkoły podstawowej. 

 

- przekształcenie gimnazjów  

Ustawa  przewiduje stopniowe i ewolucyjne wygaszanie gimnazjów.  

Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania 

rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum.  

Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach 

następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. 

Przekształcanie  gimnazjum może być realizowane w różnych 

wariantach, tj. poprzez: 

1. przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią 

szkołę podstawową,[Było gimnazjum – w tym miejscu powstaje 

nowa szkoła podstawowa.] 



2. włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły 

podstawowej[Było gimnazjum – w tym miejscu oddziały zostaną 

włączone do istniejącej szkoły podstawowej.] 

3. przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące lub 

technikum 

[Było gimnazjum – w tym miejscu powstaje nowe liceum lub nowe 

technikum.] 

4. włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo 

technikum, 

[Było gimnazjum – w tym miejscu oddziały zostaną włączone do 

istniejącego liceum lub technikum.] 

 

5. przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w branżową 

szkołę  I stopnia . 

[Było gimnazjum – w tym miejscu powstaje nowa szkoła branżowa               

I stopnia ] 

6. włączenie gimnazjum do przekształconej dotychczasowej  

zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia. 

[Było gimnazjum – w tym miejscu oddziały zostaną włączone do 

istniejącej branżowej szkoły I stopnia .] 

 

Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego 

włączenia do innej szkoły należy do kompetencji odpowiednio: 

organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 

prowadzącego gimnazjum,  

osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego 
lub  

osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe publiczne lub 

niepubliczne gimnazjum. 



Ustawa określa warunki i terminy obowiązujące przy 

przeprowadzaniu tych zmian.  

Przykładowo, gdy jednostka samorządu terytorialnego prowadząca 

dotychczasowe gimnazjum zdecyduje o przekształceniu tego 

gimnazjum w liceum ogólnokształcące, lub o włączeniu tego 

gimnazjum do liceum ogólnokształcącego konieczne będzie zawarcie 

lub zmiana porozumienia o prowadzeniu tego liceum z jednostką 

samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie liceum 

ogólnokształcącego jest zadaniem własnym.  

Wymóg ten nie będzie dotyczył miast na prawach powiatu, np. 

Kraków, Nowy Sącz. 

PODSTAWA PRAWNA DOTYCZĄCA 

PROWADZENIA  ODDZIAŁÓW GIMNAZJUM  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
 

Dz. U. z 2017 r. poz. 60 

 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

 
(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

 
Art. 132.2.W przypadku włączenia publicznego gimnazjum do 

publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 

129 ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, który 

wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej 

w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie 

dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej,  

w terminie do dnia odpowiednio 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 

sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r. dokonuje zmiany 

tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 

131 ust. 4 pkt 1–3. Zezwolenie zawiera postanowienia o 

prowadzeniu przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową klas 



dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas 

zgodnie z art. 127. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTY W OKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA 

SYSTEMU OŚWIATY 

 

Dotychczasowe statuty 

 Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, 

szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół 

policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów 

wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej 

jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. 
 Dotychczasowe statuty dotychczasowych trzyletnich liceów 

ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich 

techników zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów 

wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej 

jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r.  
 Dotychczasowe statuty dotychczasowych zasadniczych szkół 

zawodowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów 

branżowych szkół I stopnia wydanych na podstawie ustawy – 

Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 

2017 r. 

Statuty  w okresie przekształcania systemu oświaty 

Rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, 
o której mowa w art. 208 ust. 3 i 4 ustawy wprowadzającej, w 



terminie do 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na 

okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

(art. 210 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe) 

 

 

 

 

Dz. U. z 2017 r. poz. 60 

 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

 
(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

 

Art. 210. 1. Rada gminypo uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora 

oświaty, o której mowa w art. 208 ust. 3 i 4,w terminie do dnia 31 

marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 

września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
 

2. Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

uwzględnił w uchwale, o której mowa w ust. 1, zmiany wskazane                    

w opinii kuratora oświaty, o których mowa w art. 208 ust. 4, 

przyjmuje się, że uchwała uzyskała pozytywnąopinię kuratora 

oświaty. 

 

3. Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie 

uwzględnił w uchwale, o której mowa w ust. 1,zmian wskazanych w 

opinii kuratora oświaty, o których mowa w art. 208 ust. 4, przyjmuje 

się, że uchwała uzyskała negatywnąopinię kuratora oświaty. 

 



4.Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie akty 

założycielskie szkół, o których mowa w art. 117 ust. 6i 7, art. 129 ust. 

1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 9, art. 182 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 200 ust. 1, art. 

201 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3,5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, 

prowadzonych przez gminę, i w tej części zawiera: 

1) typ, nazwę i siedzibę szkoły; 

2) dzień rozpoczęcia działalności przez te szkoły, określony zgodnie z 

art. 129 ust. 2, 4 i 6; 

3) rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I – w 

przypadku szkół podstawowych powstałych 

w wyniku przekształcenia gimnazjów; 

4) wskazanie klas, które będzie obejmowała struktura szkoły 

podstawowej – w przypadku szkół, o których mowa odpowiednio 

w art. 117 ust. 6 i 7 oraz art. 200 ust.1. 

 

Uchwała stanowi jednocześnie akty założycielskie szkół, o 

których mowa w art. 117 ust. 6 i 7, art. 129 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2 

i 9, art. 182 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 200 ust. 1, art. 201 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, 

ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, prowadzonych przez 

gminę. 

(art. 210 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe) 

Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu 

założycielskiego. Organ, zakładający szkołę lub placówkę podpisuje 

akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut. 

(art. 88 ustawy – Prawo oświatowe) 

Akt założycielski i statut szkoły lub placówki publicznej przesyła 

się właściwemu kuratorowi oświaty oraz innym organom właściwym 

do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołą lub placówką. 

(art. 88 ustawy – Prawo oświatowe) 

ZAŁOŻENIE SZKOŁY w nowej strukturze 



 
Dz. U. z 2017 r. poz. 59 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe 

 

(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

 

Art. 88. 1. Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie 

aktu założycielskiego, który określa jej typ, nazwęi siedzibę. 

 

2. Akt założycielski szkoły publicznej, w której jest realizowany 

obowiązek szkolny, oprócz danych wymienionychw ust. 1określa 

także jej zasięg terytorialny (obwód), w szczególności nazwy 

miejscowości (w miastach nazwy ulic lub ichczęści) należących do jej 

obwodu, a w przypadku szkoły podstawowej także podporządkowane 

jej organizacyjnie szkołyfilialne. Szkole publicznej prowadzonej przez 

osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu 

terytorialnegonie ustala się obwodu, chyba że osoba prowadząca 

wystąpi z takim wnioskiem. 

 

3. Nie ustala się obwodów szkołom specjalnym, szkołom 

integracyjnym, szkołom dwujęzycznym, szkołom dla mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się 

językiem regionalnym, szkołom sportowym, 

szkołommistrzostwasportowego, szkołom artystycznym, szkołom w 

zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich orazszkołom 

przy zakładach karnych i aresztach śledczych. 

 

 

Zespoły szkół 

Zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie 

dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe 

gimnazjum,staje się ośmioletnią szkołą podstawową 

z dniem 1 września 2017 r. 



Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 

dotychczasowy zespół publicznych szkół, w terminie do dnia 30 

listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego 

przekształceniew ośmioletnią szkołę podstawową. 

Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły 

podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe. 

(art. 191 ustawy – Przepisy wprowadzając ustawę – Prawo 

oświatowe) 

Dz. U. z 2017 r. poz. 60 

 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

 
(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

 

Art. 191. 1. Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w 

skład którego wchodzi jedynie dotychczasowasześcioletnia szkoła 

podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią 

szkołą podstawową. 

 

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół,o którym 

mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze 

uchwały, stwierdza jego przekształceniew ośmioletnią szkołę 

podstawową zgodnie z ust. 1. 

 

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski 

ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów 

ustawy – Prawo oświatowe. 

 

4. Do ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1, 

przepisy art. 118, art. 119, art. 129 ust. 8–12i art. 176–181 stosuje się 

odpowiednio. 

 



 

Zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie 

dotychczasowe gimnazjum i liceum ogólnokształcące,staje 

sięczteroletnim liceum ogólnokształcącymz dniem 1 września 2019 

r. (chyba że do dnia 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe gimnazjum 

wchodzące w skład ww. zespołu publicznych szkół zostanie, na 

podstawie art. 195 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę –  Prawo 

oświatowe, przekształcone w szkołę innego typu); w wyniku 

przekształcenia gimnazjum  nie mogą powstać zespoły  publicznych 

szkół, w skład których wchodzą szkoły tego samego typu. 

Zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie 

dotychczasowe gimnazjum i technikum,staje się pięcioletnim 

technikum dniem 1 września 2019 r. (chyba że do dnia 31 sierpnia 

2019 r. dotychczasowe gimnazjum wchodzące w skład ww. zespołu  

publicznych szkół zostanie, na podstawie art. 195 ustawy ¬– Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, przekształcone w szkołę 

innego typu); w wyniku przekształcenia gimnazjum  nie mogą 

powstać zespoły  publicznych szkół, w skład których wchodzą szkoły 

tego samego typu. 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

prowadzącej zespoły dotychczasowych publicznych szkół 

wymienione powyżej, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w 

drodze uchwały,stwierdza jego przekształcenie w odpowiednio 

czteroletnie liceum ogólnokształcące albo pięcioletnie technikum. 

Uchwała stanowi akt założycielski w rozumieniu przepisów 

ustawy – Prawo oświatowe. 

(art. 193 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe) 
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USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 



 
(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

 

 

Art. 193. 1. Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w 

skład którego wchodzi jedynie dotychczasowegimnazjum i liceum 

ogólnokształcące, staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o 

którym mowaw art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, z 

zastrzeżeniem art. 195. 

 

2. Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład 

którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjumi technikum, staje 

się pięcioletnim technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b 

ustawy – Prawo oświatowe,z zastrzeżeniem art. 195. 

 

3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 

dotychczasowy zespół publicznych szkół,o którym mowa w ust. 1 lub 

2, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, 

stwierdza jego przekształceniew odpowiednio czteroletnie liceum 

ogólnokształcące albo pięcioletnie technikum, zgodnie z odpowiednio 

ust. 1 lub 2. 

 

4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, stanowi akt założycielski 

odpowiednio czteroletniego liceum ogólnokształcącegoalbo 

pięcioletniego technikum w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo 

oświatowe. 

 

5. Do czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego 

technikum, o których mowa w ust. 1, przepisy 

art. 147–150, art. 153–156, art. 184 ust. 4 i art. 185–190 stosuje się 

odpowiednio. 

 

Dotychczasowe statuty 

Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół 

specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych 



zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na 

podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do 

dnia 30 listopada 2017 r.  

Dotychczasowe statuty dotychczasowych trzyletnich liceów 

ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich techników 
zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na 

podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do 

dnia 30 listopada 2019 r. 

Dotychczasowe statuty dotychczasowych zasadniczych szkół 

zawodowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów 

branżowych szkół I stopnia wydanych na podstawie ustawy – Prawo 

oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. 

  

W przypadku statutów szkół wymienionych powyżej zostały 

zachowane kompetencje rady szkoły i rady pedagogicznej w 

zakresie uchwalania statutów.                  

(art. 322 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe) 

Dz. U. z 2017 r. poz. 60 

 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

 
(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

 

Art. 322. 1. Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół 

podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracyi szkół 

policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów 

wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, 

nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. 

 



2. Dotychczasowe statuty dotychczasowych trzyletnich liceów 

ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich 

techników zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów 

wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej 

jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r. 

 

3. Dotychczasowe statuty dotychczasowych zasadniczych szkół 

zawodowych zachowują moc do dnia wejścia w życiestatutów 

branżowych szkół I stopnia wydanych na podstawie ustawy – Prawo 

oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia30 listopada 2017 r. 

 

4. W przypadku statutów, o których mowa w ust. 1–3, przepisy art. 

72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 82 ust. 2ustawy – Prawo 

oświatowe stosuje się odpowiednio. 

[Art. 72. 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub 

placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub 

placówki. 

Art. 80. 

2. Rada szkoły lub placówki uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych 

szkoły lub placówki, a także: 

     1) uchwala statut szkoły lub placówki; 

Art. 82.2. W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, 

zadania rady wykonuje rada pedagogiczna.] 

 

5. Dotychczasowe statuty dotychczasowych gimnazjów zachowują 

moc do czasu zakończenia kształcenia w tychszkołach. 

 

BARDZO WAŻNE ! 
6. Statuty szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, 

techników i branżowych szkół I stopnia, w których są 

prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, zawierają 

postanowienia dotyczące tych klas. 

 

7. Statuty branżowych szkół I stopnia, w których są prowadzone 

klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,zawierają 

postanowienia dotyczące tych klas. 

 



8. Statuty czteroletnich liceów ogólnokształcących, w których są 

prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniegoliceum 

ogólnokształcącego, zawierają postanowienia dotyczące tych klas. 

 

9. Statuty pięcioletnich techników, w których są prowadzone klasy 

dotychczasowego czteroletniego technikum, zawierająpostanowienia 

dotyczące tych klas. 

 

 

  

Zasady uchwalania statutu i jego zmianpozostają bez zmian w 

stosunku do obowiązujących do tej pory regulacji. Oznacza to, że 

kompetencje do przygotowania projektu statutu lub jego zmian 

posiada rada pedagogiczna, natomiast uchwalenie projektu należy 

do właściwości rady szkoły/placówki  lub rady pedagogicznej w 

przypadku braku rady szkoły/placówki. 

(art. 72, art. 80, art. 82 ustawy – Prawo oświatowe) 

Dz. U. z 2017 r. poz. 59 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe 

 

(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

Art. 72. 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły 

lub placówki albo jego zmian i przedstawia douchwalenia radzie 

szkoły lub placówki. 

 

2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie 

nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska 

kierowniczego w szkole lub placówce. 

 

3. W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania 

jest obowiązany przeprowadzić postępowaniewyjaśniające i 



powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku. 

 

Art. 80. 1. W szkołach i placówkach mogą działać rady szkół i 

placówek. 

 

2. Rada szkoły lub placówki uczestniczy w rozwiązywaniu spraw 

wewnętrznych szkoły lub placówki, a także: 

1) uchwala statut szkoły lub placówki; 

 

Art. 82. 2. W szkołach lub placówkach, w których rada nie została 

powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna. 

 

 

Statuty gimnazjum, zasadniczej szkoły 

zawodowej, 3-letniego liceum ogólnokształcącego i 4-

letniego technikum: 

Dotychczasowe statuty dotychczasowych gimnazjów zachowują 

moc do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach; 

Statuty szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, 

techników i branżowych szkół I stopnia, 

w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, 

zawierają postanowienia dotyczące tych klas; 

Statuty branżowych szkół I stopnia, w których są prowadzone 

klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, zawierają 

postanowienia dotyczące tych klas; 

Statuty czteroletnich liceów ogólnokształcących, w których są 

prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego, zawierają postanowienia dotyczące tych klas; 



Statuty pięcioletnich techników, w których są prowadzone klasy 

dotychczasowego czteroletniego technikum, zawierają 

postanowienia dotyczące tych klas. 

(art. 322 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe) 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na 

podstawie:  

 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 

zakresie dotyczącym ramowych statutów szkół publicznych,  
 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 

zakresie dotyczącym ramowych statutów szkół publicznych 

artystycznych,  

– zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w 

dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, 

czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, 

dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej 

przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach 

artystycznych, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych 

przepisów.                                                                                           

(art. 364 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe) 

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

 

PROCEDURA ZATWIERDZENIA ARKUSZA 

ORGANIZACYJNEGO SZKOŁY 2017    

Dz. U. z 2017 r. poz. 59 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 



Prawo oświatowe 

 

(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 
 

Art. 110. 1. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa 

szczegółową organizację nauczania, wychowania 

i opieki w danym roku szkolnym. 

 

2. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor 

szkoły i przedszkola, uwzględniając przepisy wydane 

na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, po zasięgnięciu opinii zakładowych 

organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi 

organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o 

Radzie Dialogu Społecznego albojednostkami organizacyjnymi 

organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji 

związkowych reprezentatywnychw rozumieniu ustawy o Radzie 

Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli. 

 

3. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ 

prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny. 

 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor 

szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowiai higieny pracy, 

ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć 

edukacyjnych. 

 

5. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do 

zatwierdzonego arkusza organizacji szkołyi przedszkola, ust. 2 i 3 

stosuje się odpowiednio. 

 

BARDZO WAŻNE !   AWANS ZAWODOWY 

 

Art. 228. 1. Ograniczenie zatrudnienia nauczycielowi gimnazjum do 

wymiaru niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaruzajęć nie 



powoduje przerwania stażu na kolejny stopień awansu 

zawodowego, rozpoczętego przed dniem ograniczeniazatrudnienia. 

 

2. Nauczyciel dotychczasowego gimnazjum, który w okresie trwania 

stażu na kolejny stopień awansu zawodowego 

zmienił miejsce zatrudnienia, może kontynuować staż na kolejny 

stopień awansu zawodowego, jeżeli podjął zatrudnieniew szkole, bez 

względu na wymiar zatrudnienia, nie później niż 12 miesięcy po 

ustaniu poprzedniego stosunku pracy i zaokres dotychczas odbytego 

stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. 

 

3. Przepis ust. 2 ma zastosowanie również do nauczycieli 

dotychczasowych gimnazjów, którzy rozpoczęli lub kontynuują 

staż w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego 

gimnazjum. 

 

WYJĄTKOWA MOŻLIWOŚĆ 

PRZEDŁUŻENIA KADENCJI DYREKTORA 
 

Art. 231. 1. Dyrektor gimnazjum, które kończy działalność w trybie 

art. 127 ust. 1 oraz art. 180 ust. 1, zajmuje stanowiskodo końca 

okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora gimnazjum, 

jednak nie dłużej niż do dnia31 sierpnia 2019 r., a w przypadku 

dyrektora gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I 

rozpoczęło sięw lutym 2017 r., nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 

r. 

 

2. Organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska 

dyrektora gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, naokres nie 

dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., a w przypadku dyrektora 

gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie 

w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., nie dłużej niż do dnia 31 

sierpnia 2020 r. 

 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby niebędącej 

nauczycielem, powołanej na stanowisko dyrektoragimnazjum.. 



 

4. Do dnia zakończenia działalności gimnazjum organ prowadzący 

może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektoragimnazjum 

wicedyrektorowi, a w gimnazjum, w którym nie ma wicedyrektora, 

nauczycielowi tego gimnazjum, na ustalonyprzez siebie okres nie 

dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., a w przypadku gimnazjum dla 

dorosłych, w którym kształcenie 

w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., nie dłuższy niż do dnia 31 

sierpnia 2020 r. 

5. W przypadku gdy wicedyrektor, któremu powierzono pełnienie 

obowiązków dyrektora gimnazjum w trybie ust. 4, 

jest osobą niebędącą nauczycielem, nadzór pedagogiczny sprawuje 

nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze 

w gimnazjum. 

6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się do niepublicznego gimnazjum. 

 

 

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora 

szkoły podstawowej bez konkursu 

PYTANIE: 

Czy po wprowadzeniu reformy będzie można przedłużyć 

powierzenie stanowiska dyrektora szkoły podstawowej na 

następną kadencję bez zorganizowania konkursu, do której to 

szkoły podstawowej organ prowadzący zamierza włączyć 

gimnazjum w sytuacji, gdy obecne powierzenie dyrektora szkoły 

podstawowej wygasa 31 sierpnia 2017 roku? 

ODPOWIEDŹ: 

Na gruncie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe 

nie będzie już możliwości przedłużania powierzenia stanowiska 

dyrektora szkoły lub placówki na podstawie art. 36a ust. 14 

ustawy o systemie oświaty (art. 369 pkt 2 wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia). 



Natomiast będzie możliwe przedłużanie powierzenia stanowiska 

dyrektora tylko w przypadkach dopuszczonych wyraźnie 

przepisami szczególnymi (tj. m. in. na podstawie art. 231 ust. 2, art. 

235 ust. 3, art. 237 ust. 3, art. 238 ust. 3, art. 240 ust. 3, art. 241 ust. 3 

ww. ustawy). 

Zatem, po wejściu w życie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę 

Prawo oświatowe (art. 225-313, 315-325 wchodzą w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia), jeśli organ prowadzący będzie chciał 

aby szkołą podstawową kierował dotychczasowy dyrektor, to 

przed dniem 1 września 2017 r. może na podstawie art. 235 ust. 3 

przedłużyć powierzenie stanowiska temu dyrektorowi, na okres nie 

dłuższy niż do dnia 31.08.2019 r.  

Wówczas dyrektor dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej z 

dniem 1.09.2017 r. stanie się dyrektorem 8-letniej szkoły 

podstawowej. 

Jeżeli organ prowadzący podejmie decyzję, że do tej szkoły 

podstawowej zostanie z dniem 1 września 2017 r. włączone 

gimnazjum, to na mocy art. 238 ust. 1,  dyrektor 8-letniej szkoły 

podstawowej z dniem włączenia gimnazjum do tej szkoły – stanie 

się dyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej z klasami 

gimnazjumi będzie pełnił tę funkcję do końca okresu na jaki 

przedłużono mu powierzenie stanowiska dyrektora 8-letniej szkoły 

podstawowej. 

Natomiast w przypadku dyrektora gimnazjum, którego kadencja 

kończy się z dniem 31 sierpnia 2017 r., a które to gimnazjum ma być 

z dniem 1 września 2017 r. włączone do szkoły podstawowej, organ 

prowadzący może przed 1 września 2017 r. na podstawie art. 231 ust. 

2 przedłużyć powierzenie stanowiska temu dyrektorowi, na okres nie 

dłuższy niż do dnia 31.08.2019 r.  

Wówczas dyrektor ten na mocy art. 238 ust. 2 z dniem 1 września 

2017 r. stanie się wicedyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej z 

klasami gimnazjum i będzie pełnił tę funkcję do końca okresu na jaki 

przedłużono mu powierzenie stanowiska dyrektora gimnazjum. 



 

WYJĄTKOWA MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA 

KADENCJI DYREKTORA 
 

Art. 231. 1. Dyrektor gimnazjum, które kończy działalność w trybie 

art. 127 ust. 1 oraz art. 180 ust. 1, zajmuje stanowiskodo końca 

okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora gimnazjum, 

jednak nie dłużej niż do dnia31 sierpnia 2019 r., a w przypadku 

dyrektora gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I 

rozpoczęło sięw lutym 2017 r., nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 

r. 

 

2. Organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska 

dyrektora gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, naokres nie 

dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., a w przypadku dyrektora 

gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie 

w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., nie dłużej niż do dnia 31 

sierpnia 2020 r. 

 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby niebędącej 

nauczycielem, powołanej na stanowisko dyrektoragimnazjum.. 

 

4. Do dnia zakończenia działalności gimnazjum organ prowadzący 

może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektoragimnazjum 

wicedyrektorowi, a w gimnazjum, w którym nie ma wicedyrektora, 

nauczycielowi tego gimnazjum, na ustalonyprzez siebie okres nie 

dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., a w przypadku gimnazjum dla 

dorosłych, w którym kształcenie 

w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., nie dłuższy niż do dnia 31 

sierpnia 2020 r. 

5. W przypadku gdy wicedyrektor, któremu powierzono pełnienie 

obowiązków dyrektora gimnazjum w trybie ust. 4, 

jest osobą niebędącą nauczycielem, nadzór pedagogiczny sprawuje 

nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze 

w gimnazjum. 

6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się do niepublicznego gimnazjum. 



 

Art. 232. W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. nauczyciel jest 

obowiązany w ramach zajęć, o których mowaw art. 42 ust. 2b pkt 2 

ustawy – Karta Nauczyciela, uczestniczyć także w przeprowadzaniu 

egzaminu gimnazjalnego. 

 

Art. 233. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych 

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli 

dotychczasowych gimnazjów oraz nauczycieli klasdotychczasowych 

gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach 

ogólnokształcących, technikachi branżowych szkołach I stopnia, 

zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według norm 

określonychw art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. 

 

Art. 234. 1. Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele, pracownicy 

niebędący nauczycielami, o których mowa w art. 7ustawy – Prawo 

oświatowe, oraz osoby, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 7 ustawy – 

Prawo oświatowe, zatrudnieniw dotychczasowej sześcioletniej szkole 

podstawowej, stają się odpowiednio nauczycielami, pracownikami 

niebędącyminauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy – Prawo 

oświatowe, oraz osobami, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 7 

ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionymi w ośmioletniej szkole 

podstawowej. 

 

2. Dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, w 

terminie do dnia 15 maja 2017 r., informuje na piśmie 

nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami oraz osoby, o 

których mowa w ust. 1, zatrudnionych w tej szkole, 

o zmianie, o której mowa w ust. 1. 

 

Art. 235. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej 

sześcioletniej szkoły podstawowej staje się dyrektorem 

ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca 

okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektoradotychczasowej 

sześcioletniej szkoły podstawowej. 

 



2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i 

nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze 

w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej. 

 

WYJĄTKOWA MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA 

KADENCJI DYREKTORA 
 

3. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ 

prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiskadyrektorowi 

szkoły podstawowej, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy 

niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa 

w art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. 

 

Art. 236. 1. Nauczyciele dotychczasowego gimnazjumz dniem 

przekształcenia albo włączenia gimnazjum do ośmioletniej 

szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1, stają się 

nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej. 

 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników 

niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy 

– Prawo oświatowe, oraz osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 

ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionychw dotychczasowym 

gimnazjum. 

 

3. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, w terminie do dnia 15 

maja roku, w którym nastąpi odpowiednio przekształceniealbo 

włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym 

mowa w art. 129 ust. 1, informuje napiśmie pracowników, o których 

mowa w ust. 1 i 2, o zmianie, o której mowa w ust. 1. 

 

4. Z nauczycielami dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w 

art. 131 ust. 1 i art. 135 ust. 1, którzy nie posiadająkwalifikacji do 

zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, 

określonych w przepisach wydanych napodstawie art. 9 ust. 2 ustawy 

– Karta Nauczyciela, rozwiązuje się stosunek pracy. 



 

5. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 4 

następuje z końcem roku szkolnego poprzedzającegorok szkolny, w 

którym następuje przekształcenie albo włączenie gimnazjum do 

ośmioletniej szkoły podstawowej, o którymmowa w art. 129 ust. 1, po 

uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. 

 

6. Do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w 

art. 7 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionychw gimnazjach stosuje 

się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych. 

 

Art. 237. 1. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego 

przez jednostkę samorządu terytorialnego,z dniem przekształcenia, o 

którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, staje się dyrektorem 

ośmioletniej szkoły podstawoweji zajmuje to stanowisko do końca 

okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora 

dotychczasowego gimnazjum. 

 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i 

nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze 

w dotychczasowym gimnazjum. 

 

 

WYJĄTKOWA MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA 

KADENCJI DYREKTORA 
 

3. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ 

prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska 

dyrektorowi, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż do 

dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa 

w art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. 

 

Art. 238. 1. Dyrektor szkoły podstawowej, prowadzonej przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia 



gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w 

art. 129 ust. 1 pkt 2, staje się dyrektorem ośmioletniejszkoły 

podstawowej, w której prowadzi się klasy dotychczasowego 

gimnazjum, i zajmuje to stanowisko do końcaokresu, na jaki 

powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły 

podstawowej. 

 

2. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączeniagimnazjum do 

ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 

pkt 2, staje się wicedyrektoremośmioletniej szkoły podstawowej, o 

której mowa w ust. 1, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na 

jaki powierzono mustanowisko dyrektora dotychczasowego 

gimnazjum. 

 

WYJĄTKOWA MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA 

KADENCJI DYREKTORA 
 

3. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ 

prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiskadyrektorowi 

ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w ust. 1, a 

dyrektor ośmioletniej szkoły podstawowej,o którym mowa w ust. 1, 

może przedłużyć powierzenie stanowiska wicedyrektorowi, o którym 

mowa w ust. 2, naokres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

 

ODWOŁANIE STANOWISK KIEROWNICZYCH 

w GIMNAZJUM 
 

4. Wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska 

kierownicze w szkole podstawowej oraz dotychczasowym 

gimnazjum, prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, odwołuje się ze stanowiska z końcem roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego 

następuje włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły 

podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2. 

 



5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa 

w art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.[dyrektor menedżer] 

 

 

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA 

PRZED WŁĄCZENIEM GIMNAZJUM 
6. W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora ośmioletniej 

szkoły podstawowej, do której, zgodnie z ust. 1, mabyć włączone 

gimnazjum, przeprowadzanego przed dniem włączenia gimnazjum 

do ośmioletniej szkoły podstawowej,o którym mowa w art. 129 ust. 

1 pkt 2, w skład komisji konkursowej powołuje się po dwóch 

przedstawicieli rady pedagogiczneji rady rodziców, z tym że: 

1) przedstawicieli rady pedagogicznej wyłania się spośród 

przedstawicieli rad pedagogicznych szkoły podstawoweji gimnazjum, 

które ma być włączone do tej szkoły; 

2) przedstawicieli rady rodziców wyłania się spośród przedstawicieli 

rad rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum, 

które ma być włączone do tej szkoły. 

 

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

 
Najważniejsze zmiany w kwalifikacjach nauczycieli 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z potrzeby 

dostosowania wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli do: 

1) zakresu kształcenia nauczycieli realizowanego w systemie 

szkolnictwa wyższego na podstawie przepisów rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdnia 17stycznia 2012r. 

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego  

do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 131), 

2) nowego ustroju szkolnego wprowadzanego od roku szkolnego 

2017/2018na mocyustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) i ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. –Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe  

(Dz.U. z 2017 r. poz. 60). 



 

Najistotniejszą zmianą w stosunku do obowiązującego obecnie  

rozporządzenia jest dostosowanie wymagań kwalifikacyjnych 

wobec nauczycieli do zakresów kształcenia nauczycieli, 

realizowanych w trakcie studiów pierwszego i drugiego stopnia, 

określonych wrozporządzeniu Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego 

zdnia 17 stycznia 2012r. wsprawie standardów kształcenia 

przygotowującego dowykonywania zawodu nauczyciela  

(Dz.U. poz. 131). 

 

Stosownie do przepisów ww. rozporządzeniakształcenie na 

studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie 

do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach 

podstawowych, a na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach 

magisterskich –dopracy we wszystkich typach szkół i placówek. 

 

Przy czym należy podkreślić, że zgodnie z przepisami 

przejściowymi (§ 29projektu rozporządzenia) nauczycielami i 

wychowawcami w ww. szkołach i placówkach będą mogły być także 

osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia rozpoczęte na 

podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie 

rozporządzenia Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego z dnia 17 

stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131) oraz spełniają 

pozostałe wymagania kwalifikacyjne.  

 

Analogiczne zmiany w zakresie wymaganego 

poziomuwykształceniaodnoszą się do wymagań kwalifikacyjnych 

wobec: 
- nauczycieli języków obcych (§12 projektu rozporządzenia),  

- nauczycieli zatrudnionych wprzedszkolach i szkołach specjalnych 

(§15 projektu rozporządzenia),  

- nauczycieli-pedagogów,  

- nauczycieli-logopedów,  

- nauczycieli-doradców zawodowych,  



- nauczycieli-terapeutów pedagogicznychi  

- nauczycieli-wychowawców wświetlicach szkolnych i internatach (§ 

19-22 i 24 projekturozporządzenia). 

 

W stosunku do nauczycieli zatrudnionych w branżowych 

szkołach I  i II stopnia stosować się będą takie same przepisy,jakie 

zostały określone dla nauczycieli zatrudnionych odpowiednio 

wzasadniczych szkołach zawodowychi5-letnich technikach.  

 

 

Projekt 8 lutego 2017 r. 
 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A E D U K A C J I  N A R O D O W E J
1)

 

z dnia …………………………. 2017 r. 

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 

nauczycieli 

 

 

 

§ 6. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela 

praktycznej nauki zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, 

branżowychszkołach I stopnia, technikach,  branżowych szkołach 

II stopnia i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach 

poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada osoba, która: 

1) ma kwalifikacje określone w § 3 lub 

2) legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium 

technicznego, lub 

3) posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie 

nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej 

dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub 

                                                           

1)  
MinisterEdukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie 

§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903). 



4) posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz 

przygotowanie pedagogiczne. 

 

§ 7. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-

bibliotekarza, z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych, posiada osoba, 

która: 

1) ukończyła studia wyższe w zakresie bibliotekoznawstwa na 

poziomie wymaganym od nauczycieli w danym typie szkoły lub 

rodzaju placówki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 

2) posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania 

stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju 

placówki oraz przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła: 

a) studia pierwszego stopnia, studia podyplomowe lub kurs 

kwalifikacyjny, w zakresie bibliotekoznawstwa lub 

b) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności 

bibliotekoznawstwo, lub 

c) pomaturalne studium bibliotekarskie. 

 

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-

bibliotekarza w szkołach podstawowych posiada również osoba, 

która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności 

bibliotekoznawstwo. 

 

§ 8. Kwalifikacje do nauczania religii posiada osoba, która 

spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w porozumieniach 

pomiędzy ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania a 

Konferencją Episkopatu Polski, a także władzami innych kościołów i 

związków wyznaniowych. 

Porozumienie  

pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski  

oraz Ministrem Edukacji Narodowej  

z dnia 31 maja 2016 r.  

w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli 

religii. 

§ 2 



Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w 

liceach ogólnokształcących i technikach, z wyjątkiem specjalnych, 

posiada osoba, która: 

1)      ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia w uczelni 

prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale 

teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie 

pedagogiczne do nauczania religii lub 

2)      jest księdzem, który ukończył wyższe diecezjalne lub zakonne 

seminarium duchowne i legitymuje się dyplomem lub 

zaświadczeniem ukończenia seminarium oraz posiada 

przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii. 

§3 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w 

gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, z wyjątkiem 

specjalnych, posiada osoba, która: 

1)      ma kwalifikacje określone w § 2 lub 

2)      ukończyła studia magisterskie na kierunku innym niż teologia, 

oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii 

uzyskane w wyniku ukończenia teologiczno-katechetycznych studiów 

podyplomowych lub 

3)      jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu 

piątego roku studiów. 

  

§4 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii  

w szkołach podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, posiada 

osoba, która ma kwalifikacje określone w § 2 lub 3 lub: 

1)      ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku teologia i 

uzyskała tytuł zawodowy licencjata w kolegium teologicznym albo w 

uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim 

wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie 

pedagogiczne do nauczania religii lub 

2)      posiada dyplom ukończenia kolegium teologicznego oraz 

posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub 

4)      jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu 

czwartego roku studiów lub studentem wyższych studiów 

teologicznych po ukończeniu czwartego roku studiów. 

  



§5 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w 

przedszkolach, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która ma 

kwalifikacje określone w § 2, 3, 4 lub: 

1)      posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności 

pedagogika religijna lub katechetyka, uzyskany w uczelni 

prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale 

teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie 

pedagogiczne do nauczania religii lub 

2)      posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie 

wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego oraz świadectwo 

ukończenia podyplomowych studiów katechezy przedszkolnej 

uzyskane w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w 

katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej. 

  

§6 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii  

w przedszkolach i szkołach specjalnychposiada osoba spełniająca 

wymagania kwalifikacyjne dla danego typu szkoły, określone 

odpowiednio w § 2, 3, 4 lub 5 niniejszego porozumienia, która 

ponadto: 

1)   ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna w 

zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub 

2)   ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności 

odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub 

3)   ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z 

pedagogiki specjalnej w zakresie odpowiednim do 

niepełnosprawności uczniów. 

  

§7 

Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły lub placówki, jest 

możliwe, o ile nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania religii  

w danej szkole lub placówce. 

  

§8 

Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego 

porozumienia, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na 

podstawie dotychczasowego porozumienia, zachowują 



kwalifikacje do nauczania religiido dnia 31 sierpnia 2019 r., z 

zastrzeżeniem § 9. 

  

§ 9 

Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego 

porozumienia, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, 

zachowują nabyte kwalifikacje do nauczania religii. 

 

§ 10 

Osoby, które uzyskały przed dniem wejścia w życie niniejszego 

porozumienia przygotowanie katechetyczno - pedagogiczne 
w rozumieniu porozumienia, o którym mowa w § 11, posiadają 

przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, o którym mowa 

w § 1 pkt 2 niniejszego porozumienia. 

 

§11 

Traci moc porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski 

oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w 

sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii 

(Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 20). 

  

§12 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt 8 lutego 2017 r. 
 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A E D U K A C J I  N A R O D O W E J
2)

 

z dnia …………………………. 2017 r. 

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 

§ 9. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania 

fizycznego, innych niż obowiązkowe zajęcia wychowania 

fizycznego, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

oraz zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe w szkołach 

sportowych, oddziałach sportowych w szkołach ogólnodostępnych, 

oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych 

oraz szkołach mistrzostwa sportowego posiada osoba, która: 

1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska 

nauczyciela wychowania fizycznego w danym typie szkoły, 

określone w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1, lub 

2) posiada świadectwo dojrzałości i tytuł zawodowy trenera lub 

instruktora sportu, uzyskany na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 

i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60), w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem 23 sierpnia 2013 r., oraz posiada przygotowanie 

pedagogiczne. 

 

§ 11. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w 

zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach, o 

których mowa w § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, § 10 i 15-17, posiada osoba, 

która legitymuje się zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie 

przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1868 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 60). 

                                                           

2)  
MinisterEdukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie 

§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903). 



 

§ 12. 1. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w 

przedszkolach, szkołach, kolegiach pracowników służb społecznych 

i placówkach, o których mowa w § 3 ust. 1, § 4 i 10, posiada osoba, 

która ukończyła: 

1) studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego 

języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego 

języka obcego, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 

2) studia magisterskie w kraju, w którym językiem urzędowym jest 

dany język obcy, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 

3) studia magisterskie na dowolnym kierunku (specjalności) i 

legitymuje się: 

a) świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu 

zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku 

do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne 

lub 

b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego 

egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa 

w załączniku do rozporządzenia, lub 

4) nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności danego 

języka obcego. 

 

2. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w 

przedszkolach i szkołach podstawowychposiada również osoba, 

która: 

1) ukończyła studia pierwszego stopnia: 

a) na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego 

oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 

b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki 

stosowanej w zakresie danego języka obcego, oraz posiada 

przygotowanie pedagogiczne, lub 

2) ukończyła studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku 

(specjalności) i legitymuje się: 

a) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego 

egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa 

w załączniku do rozporządzenia, lub 



b) świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu 

zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku 

do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, 

lub 

3) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej 

specjalności oraz legitymuje się: 

a) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego 

egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym 

mowa w załączniku do rozporządzenia, lub 

b) świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu 

zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku 

do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, 

lub 

4) legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem 

złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego 

języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do 

rozporządzenia. 

 

3. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w 

przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada 

również osoba, która: 

1) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w zakresie 

dającym przygotowanie do nauczania w przedszkolach lub 

klasach I-III szkół podstawowych, określone w § 4, a 

dodatkową specjalnością nauczycielską był język obcy lub 

2) ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie 

nauczania języka obcego w przedszkolach lub klasach I-III szkół 

podstawowych, lub 

3) ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III 

szkół podstawowych, określone w § 4, a ponadto legitymuje się 

świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co 

najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do 

rozporządzenia, i ukończyła studia podyplomowe lub kurs 

kwalifikacyjny, w zakresie wczesnego nauczania danego 

języka obcego, lub 

4) ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III 

szkół podstawowych, określone w § 4, oraz legitymuje się 



świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co 

najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do 

rozporządzenia, a ponadto ukończyła studia wyższe na kierunku 

filologia i posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania 

języka obcego. 

 

§ 18. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska 

nauczyciela-psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach, o 

których mowa w § 3, 4 i 15-17, posiada osoba, która ukończyła 

studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności 

odpowiadającej prowadzonym zajęciom lub spełnia warunki 

określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie 

psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. poz. 

763, z późn. zm.
3)

), oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. 

 

§ 19. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska 

nauczyciela-pedagoga w przedszkolach, szkołach i placówkach, o 

których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 posiada osoba, która ukończyła: 

1) studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności 

odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada 

przygotowanie pedagogiczne lub 

2) studia magisterskie na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 

i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć, oraz 

posiada przygotowanie pedagogiczne. 

 

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-

pedagoga w przedszkolach i szkołach podstawowych posiada 

również osoba, która ukończyła: 

1) studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w 

specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz 

posiada przygotowanie pedagogiczne lub 

                                                           

3)
 Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. poz. 1798 oraz z 2009 r. poz. 120 i  poz. 753. 



2) studia pierwszego stopnia na kierunku innym niż wymieniony 

w pkt 1 i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć, 

oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. 

 

3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela -

pedagoga w szkołach i placówkach, o których mowa w § 15-17 

posiada osoba, która: 

1) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika lub 

pedagogika specjalna, w specjalności odpowiedniej do 

niepełnosprawności uczniów, na poziomie wymaganym do 

zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, 

oraz posiada przygotowanie pedagogiczne; 

2) ma kwalifikacje określone w ust. 1 lub 2, a ponadto ukończyła 

studia wyższe, studia podyplomowe, zakład kształcenia 

nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie pedagogiki 

specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub 

rodzaju placówki. 

 

§ 20. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-

logopedy w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa 

w § 3, 4 i 15-17, posiada osoba, która ukończyła: 

1) studia wyższe w zakresie logopedii, na poziomie wymaganym 

do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły 
lub placówki, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 

2) studia wyższe, na poziomie wymaganym do zajmowania 

stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, i 

studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe, w zakresie 

logopedii, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. 

 

§ 21. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-

doradcy zawodowego w szkołach i placówkach, o których mowa w § 

3 ust. 1, § 4 ust. 1 i § 10, posiada osoba, która ukończyła: 

1) studia magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego oraz 

posiada przygotowanie pedagogiczne lub 



2) studia magisterskie na dowolnym kierunku (specjalności) i 

studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz 

posiada przygotowanie pedagogiczne. 

 

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-

doradcy zawodowego w szkołach, o których mowa w § 4 ust. 1 
[szkoły podstawowe], posiada również osoba, która ukończyła: 

1) studia pierwszego stopnia w zakresie doradztwa zawodowego 

oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 

2) studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku 

(specjalności) i studia podyplomowe w zakresie doradztwa 

zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. 

 

§ 22. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-

terapeuty pedagogicznego w przedszkolach, szkołach i 

placówkach, o których mowa w § 3,4 i 15-17, posiada osoba, która 

ukończyła: 

1) studia wyższe w zakresie terapii pedagogicznej, na poziomie 

wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym 

typie szkoły lub placówki, oraz posiada przygotowanie 

pedagogiczne lub 

2) studia wyższe, na poziomie wymaganym do zajmowania 

stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, i 

studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe, w zakresie 

terapii pedagogicznej, oraz posiada przygotowanie 

pedagogiczne. 

 

§ 23.1. Kwalifikacje do prowadzeniazajęć rewalidacyjnych, 

uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, w 

przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 i 4, 

posiada osoba, która ma kwalifikacje określonew § 15 ust. 3. 

[ukończyła studia wyższe lub zakład kształcenia nauczycieli, w zakresie 

odpowiednim do niepełnosprawności uczniów]. 

2. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych lub 

socjoterapeutycznych, uwzględniających indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów 



odpowiednio niedostosowanych społecznie lub zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, w szkołach i placówkach, o których 

mowa w § 3 i 4, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w 

§ 16 ust. 1.[studia wyższe, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, 

w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii] 

 

§ 24. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-

wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela-wychowawcy 

w internatach posiada osoba, która: 

1) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w 

specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, na 

poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela 

w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, o których mowa w § 

3 i 4, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 

2) ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku 

(specjalności), na poziomie wymaganym do zajmowania 

stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju 

placówki, o których mowa w § 3 i 4, i studia podyplomowe z 

zakresu prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie 

pedagogiczne, lub 

3) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska 

nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzone są 

świetlica szkolna lub internat, określone w § 3, 4, 7, 12 i 15-22. 

 

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

przygotowanie pedagogiczne – należy przez to rozumieć 

nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i 

dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 

270 godzinw powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia 

oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze 

nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć zzakresu 

przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o 

posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom 



ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, 

dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub 

świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego; 

 

§ 26. Wymiar przygotowania pedagogicznego, określony w § 2 

pkt 2, nie dotyczy osób, które uzyskały przygotowanie pedagogiczne 

przed dniem 31 października 1991 r. 

 

§ 27. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie 

rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali 

wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, 

zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska 

nauczyciela. 

 

§ 28. Nauczycielezatrudnieni w dniu wejścia w życie 

rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów 

uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do 

nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, 

zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska 

nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki. 

 

§ 29. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w 

gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach 

branżowych I stopnia, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz 

placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania posiadają 

również osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia rozpoczęte 

na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 

stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131) oraz spełniają 

pozostałe wymagania kwalifikacyjne. 

 

§ 30. Do dnia 31 sierpnia 2020 r. kwalifikacje do nauczania 

języków obcych w przedszkolach posiada również osoba, która ma 

kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach 



określone w § 4 oraz legitymuje się świadectwem znajomości 

danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o 

którym mowa w załączniku do rozporządzenia. 

 

§ 31. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w 

których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 

wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1264). 

 

§ 32. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 

r. 

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

WAŻNE ZAPISY DOTYCZĄCE 

ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY 
Dz. U. 2017. poz. 649 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) 

z dnia 17 marca 2017 r. 

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i 

publicznych przedszkoli 

Warszawa, dnia 27 marca 2017 r. 

 

Procedura nadawania szkole – przedszkolu imienia 

 
§ 2. 1. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady 

szkoły, a w przypadku braku rady szkoły – na wspólny wniosek rady 

pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

 

2. W szkołach, w których nie tworzy się rad rodziców, imię nadaje 

organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej i 

samorządu uczniowskiego.  

 



3. W szkołach, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego, 

imię nadaje organ prowadzący na wspólny wniosek rady 

pedagogicznej i rady rodziców.  

 

4. W szkołach, w których nie tworzy się rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego, imię nadaje organ prowadzący na wniosek rady 

pedagogicznej.  

 

5. W uzasadnionych przypadkach odrębne imię może być nadane 

szkole podstawowej filialnej. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.  

 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera uzasadnienie wyboru 

imienia, w tym kandydata na patrona szkoły, oraz określa plan działań 

szkoły związanych z nadaniem imienia szkole i przewidywany termin 

uroczystości.  

 

7. Organ prowadzący zajmuje stanowisko w sprawie w terminie                  

30 dni.  

 

8. Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady 

przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny 

wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców. Przepisy ust. 6 i 7 

stosuje się odpowiednio.  

 

9. Do zmiany lub uchylenia nadania imienia szkole lub przedszkolu 

przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio.  

 

Procedura  powoływania zespołów nauczycielskich 

 

§ 4. 1. Dyrektor szkoły lub przedszkola może tworzyć zespoły 

nauczycieli w zależności od potrzeb szkoły wynikających z jej zadań 

statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w 

jakich funkcjonuje szkoła.  

 

2. Dyrektor szkoły lub przedszkola tworzy zespół na czas określony 

lub nieokreślony.  

 



3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez 

dyrektora szkoły lub przedszkola na wniosek tego zespołu. 

Przewodniczący zespołu może powoływać do realizacji określonego 

zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i 

pracowników odpowiednio szkoły lub przedszkola oraz osoby 

niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.  

 

4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku 

szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas 

ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.  

 

 

Liczebność uczniów w oddziale 

§ 5. 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 

25. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z 

uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju 

niepełnosprawności.  

 

2. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi 

nie więcej niż 25.  

 

3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do 

zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły 

podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor 

szkoły, po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art. 83 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

zwanej dalej „ustawą”, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów 

jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2.  

 

4. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w 

ust. 3, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną 

w ust. 2, na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w ust. 3, oraz 

po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.  

 

5. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może 

być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.  

 



6. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej 

zostanie zwiększona zgodnie z ust. 4 i 5, w szkole zatrudnia się 

asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 15 ust. 7 ustawy.  

 

7. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4 i 5, 

może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego 

etapu edukacyjnego.  

 

§ 6. 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i 

oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz 

liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i w oddziale 

integracyjnym w szkole ogólnodostępnejwynosi nie więcej niż 

20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.  

 

2. Liczba dzieciw oddziale przedszkola specjalnego i oddziale 

specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym wynosi:  

1) w oddziale dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – 

nie więcej niż 4;  

2) w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi – nie 

więcej niż 4;  

3) w oddziale dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących – nie więcej 

niż 8;  

4) w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8;  

5) w oddziale dla dzieci niewidomych i słabowidzących – nie więcej 

niż 10;  

6) w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z 

afazją – nie więcej niż 12;  

7) w oddziale zorganizowanym łącznie dla dzieci, o których mowa w 

pkt 1–6 – nie więcej niż 5.  

 

3. Liczba ucznióww oddziale szkoły specjalnej i oddziale 

specjalnym w szkole ogólnodostępnej wynosi:  

1) w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

– nie więcej niż 4;  

2) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z 

których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 



intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 

4;  

3) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z 

wyłączeniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 6;  

4) w oddziale dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących – nie 

więcej niż 8;  

5) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym –nie więcej niż 8;  6) w 

oddziale dla uczniów niewidomych i słabowidzących – nie więcej niż 

10;  

7) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z 

afazją – nie więcej niż 12;  

8) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim – nie więcej niż 16;  

9) w oddziale zorganizowanym łącznie dla uczniów, o których mowa 

w pkt 1, 4–7 – nie więcej niż 5.  

 

4. Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej wynosi: 

1) w oddziale dla uczniów niedostosowanych społecznie – nie więcej 

niż 16;  

2) w oddziale dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym – nie więcej niż 16.  

 

Liczebność uczniów na zajęciach świetlicowych 

 

§ 7. 1. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej 

ogólnodostępnej pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać 

nie więcej niż 25 uczniów.  

 

2. W przypadku szkół specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów 

specjalnych i integracyjnych zorganizowanych w szkołach 

ogólnodostępnych liczba uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką 

jednego nauczyciela wynosi nie więcej niż 5.  

 



 

Struktura przedszkola 

 
§ 11. 1. Przedszkole może być jedno- lub wielooddziałowe.  

 

2. W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej 

jednak niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych 

lokalach położonych na terenie danej miejscowości, jeżeli organ 

prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania 

bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.  

 

§ 12. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z 

wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na 

wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola,  a w 

przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora 

przedszkola i rady rodziców.  

 

2. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece 

jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału oraz 

realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców 

dzieci uczęszczających do danego oddziału.  

 

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel 

opiekował się danym oddziałem przedszkola do czasu zakończenia 

korzystania wychowania przedszkolnego przez dzieci tego 

oddziału.  

 

4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia 

ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady 

pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień 

oraz rodzaju niepełnosprawności dzieci, a także oczekiwań rodziców.  

 

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub 

nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, 



ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z 

uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.  

 

§ 13. 1. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są 

w oddziałach, w grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, 

grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej zgodnie z zasadami 

określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 

ustawy.  

 

 

 

Organizacja klas łączonych 

 

Dz. U. z 2017 r. poz. 59 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe 

 

(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

 

ZASADY ŁĄCZENIA KLAS 
 

Art. 96. 4. W szkołach działających w szczególnie trudnych 

warunkach demograficznych lub geograficznych, w zakresie 

danegoetapu edukacyjnego dopuszcza się organizację nauczania w 

klasach łączonych. 

 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w szkole podstawowej, w 

której zorganizowano oddział przedszkolny, dopuszczasię łączenie 

zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-

letnich z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymiw klasie I, z tym 

że co najmniej połowa zajęć prowadzonych w oddziale 

przedszkolnym oraz co najmniej połowaobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu odpowiednio edukacji polonistycznej, 

przyrodniczej, matematycznej orazjęzyka obcego nowożytnego w 

klasie I powinna być prowadzona oddzielnie w oddziale 

przedszkolnym i w klasie I. 



 
 

 

Dz. U. 2017. poz. 649 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) 

z dnia 17 marca 2017 r. 

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i 

publicznych przedszkoli 

Warszawa, dnia 27 marca 2017 r. 

 

§ 13. 2. Jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w 

klasach łączonych, to:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji 

muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi 

się bez łączenia tych klas z innymi klasami;  

2) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem 

muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego, prowadzi się bez 

łączenia tych klas z innymi klasami;  

3) w klasach II – VII co najmniej połowę wymiaru godzin 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć 

wymienionych w pkt 1 i 2, prowadzi się w klasach rozłącznych.  

 

 

Organizacja kształcenia zawodowego 

§ 14. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, w uzasadnionych 

przypadkach, poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia 

zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek 

organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów  

kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, 

ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, 

w indywidualnych gospodarstwach rolnych, oraz przez pracowników 

tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną 

jednostką.  

 



§ 15. 1. Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe może organizować 

dodatkowe zajęcia w formach pozaszkolnych dla uczniów, w tym dla 

młodocianych pracowników w przypadku branżowej szkoły I stopnia, 

zwiększające szansę ich zatrudnienia, organizowane w porozumieniu 

z organem prowadzącym szkołę oraz we współpracy z urzędami 

pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego, 

placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i 

doskonalenia zawodowego.  

 

2. Branżowa szkoła I stopnia może organizować:  

1) dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w zakresie 

kształcenia ogólnego oraz zawodowego;  

2) zajęcia uzupełniające dla młodocianych pracowników w zakresie 

praktycznej nauki zawodu, przygotowujące do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowane na wniosek 

pracodawców.  

 

§ 16. 1. Dla uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia i nie rokują 

ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie, oraz którzy:  

1) otrzymali promocję do klasy VII szkoły podstawowej albo  

2) nie otrzymali promocji do klasy VIII szkoły podstawowej  

– mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.  

 

2. Dyrektor szkoły podstawowej po zapoznaniu się z sytuacją i 

możliwościami ucznia, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za 

zgodą rodziców, przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do 

pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

 

3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne 

realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w 

formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.  

 

4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z 

uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie 

programowej kształcenia w określonym zawodzie.  5. Przysposobienie 

do pracy może być organizowane w szkole podstawowej albo poza 

szkołą na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły 



podstawowej, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie 

zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego, placówką kształcenia 

praktycznego, ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego 

oraz pracodawcą.  

 

 

Opracowanie arkusza organizacji przedszkola 

 
§ 17. 1. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:  

1) liczbę oddziałów;  

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;  

3) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć z języka mniejszości 

narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile 

takie zajęcia prowadzone są w przedszkolu;  

4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;  

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących 

stanowiska kierownicze;  

6) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;  

7) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów 

przeliczeniowych;  

8) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych.  

 

Opracowanie arkusza organizacji szkoły 

 
§ 17. 2. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:  

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;  

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;  

3) określenie w poszczególnych oddziałach:  

a) tygodniowego, a w przypadku szkoły dla dorosłych kształcącej w 

formie zaocznej – semestralnego wymiaru godzin obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, w tym godzin wynikających z podziału na grupy 

oraz godzin do dyspozycji dyrektora,  



b) tygodniowego wymiaru godzin zajęć: religii, etyki, wychowania 

do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, języka 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i naukę własnej historii 

i kultury, sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz w 

oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, o ile takie zajęcia 

prowadzone są w szkole,  

c) tygodniowego wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych dla 

uczniów niepełnosprawnych,   

d) wymiaru godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,  

e) wymiaru i przeznaczenia godzin, które organ prowadzący może 

dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć 

edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin 

wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

f) tygodniowego, a w przypadku szkoły dla dorosłych kształcącej w 

formie zaocznej – semestralnego, wymiaru i przeznaczenia godzin do 

dyspozycji dyrektora szkoły;  

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących 

stanowiska kierownicze;  

5) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz 

liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;  

6) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów 

przeliczeniowych;  

7) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej;  

8) liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz zajęć opiekuńczych i 

wychowawczych w internacie.  

 

3. Arkusz organizacji szkoły podstawowej, w której zorganizowano 

oddział przedszkolny, określa także w szczególności:  

1) liczbę oddziałów przedszkolnych;  

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych;  

3) tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, 

języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie 

zajęcia są prowadzone w oddziale przedszkolnym;  

4) czas pracy oddziału przedszkolnego;  



5) liczbę pracowników w oddziale przedszkolnym ogółem, w tym 

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, o ile nie zostali 

ujęci w arkuszu organizacji szkoły zgodnie z ust. 2 pkt 4;  

6) liczbę nauczycieli w oddziale przedszkolnym wraz z informacją o 

ich kwalifikacjach;  

7) liczbę pracowników administracji i obsługi w oddziale 

przedszkolnym oraz etatów przeliczeniowych;  

8) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

szkołę podstawową, w tym liczbę godzin zajęć  realizowanych w 

ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć 

rewalidacyjnych.  

 

Procedura zatwierdzenia arkusza organizacyjnego 

 
§ 17. 4. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w 

art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany przez dyrektora szkoły lub 

przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną i 

zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 

ustawy, dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do 

dnia 10 kwietnia danego roku do organu prowadzącego szkołę lub 

przedszkole.  

 

5. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w 

ust. 4, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza 

organizacji, nie później niż do dnia 8 kwietnia danego roku.  

 

6. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ 

prowadzący do dnia 25 maja danego roku, po uzyskaniu opinii 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

 

7. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której 

mowa w ust. 6, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania 

arkusza organizacji, nie później niż do dnia 2 maja danego roku.  

 

8. W przypadku, o którym mowa w art. 110 ust. 5 ustawy, organ 

prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza, nie później niż w 



terminie 7 dni od dnia otrzymania zmiany do zatwierdzonego arkusza 

organizacji szkoły lub przedszkola opracowane przez dyrektora szkoły 

lub przedszkola. Opinie, o których mowa w ust. 5 i 7, są wydawane w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania zmian do zatwierdzonego arkusza 

organizacji szkoły lub przedszkola.  

 

9. Zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub 

przedszkola w przypadku innym niż wymieniony w art. 110 ust. 5 

ustawy, organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza, nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zmian do 

zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola 

opracowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola.  

 

§ 23. 1. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w 

art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany na rok szkolny 2017/2018 przez 

dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę 

pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w 

art. 110 ust. 2 tej ustawy, dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje 

w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. do organu prowadzącego 

szkołę lub przedszkole.  

 

2. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w 

ust. 1, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza 

organizacji, nie później niż do dnia 19 kwietnia 2017 r.  

 

3. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ 

prowadzący do dnia 29 maja 2017 r., po uzyskaniu opinii organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny.  

 

4. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa 

w ust. 3, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza 

organizacji, nie później niż do dnia 8 maja 2017 r.  

 

5. Przepisy § 17 ust. 8 i 9 stosuje się.  

 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 
INNE WAŻNE ZMIANY W PRAWIE 

Zmiany dotyczące odpowiedzialności 

dyscyplinarnej nauczycieli. 

 

Dotąd przepisy dotyczące odpowiedzialności 

dyscyplinarnej i wymogu niekaralności nie obejmowały 

nauczycieli zatrudnionych w: 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz  

niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

zatrudnionych w wymiarze niższym niż połowa 

obowiązkowego wymiaru zajęć. 
 

USTAWA 
z dnia 26 stycznia 1982 r. 

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

 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3565&w=obowi%C4%85zkowego&s=5281


NOWE BRZMIENIE: 

 

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.  

 

3. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o dyrektorze szkoły, 

należy przez to rozumieć także kierownika szkolnego punktu 

konsultacyjnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a. 

 

Art. 76. 1.Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:  

1) nagana z ostrzeżeniem;  

2)zwolnienie z pracy;  

3)zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do 

pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania;  

4) wydalenie z zawodu nauczyciela.  

 

2. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna.  

 

3. Wymierzenie kary dyscyplinarnej, o której mowa w ust. 1 pkt 

4, jest równoznaczne z zakazem przyjmowania ukaranego do 

pracy w zawodzie nauczyciela.  

 

4. Rozwiązanie stosunku pracy po popełnieniu czynu 

stanowiącego podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej nie 

stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania 

dyscyplinarnego oraz wymierzenia kary dyscyplinarnej. 

 



5. Odpis prawomocnego orzeczenia o ukaraniu karą 

dyscyplinarną wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych 

nauczyciela. 

 

Art. 85s. 1. Kary dyscyplinarne, o których mowa w art. 76 ust. 1 

pkt 1–3, podlegają zatarciu, a odpis orzeczenia o ukaraniu 

dołączony do akt osobowych nauczyciela podlega zniszczeniu. 

2. Kary dyscyplinarne, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 i 2, 

podlegają zatarciu po upływie 3 lat od dnia doręczenia 

nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, a kara 

dyscyplinarna, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 – po upływie 6 

lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o 

ukaraniu.  

3. Jeżeli w okresie przed zatarciem kary dyscyplinarnej 

nauczyciel zostanie ponownie ukarany dyscyplinarnie, terminy, o 

których mowa w ust. 2, liczy się od dnia doręczenia nauczycielowi 

prawomocnego orzeczenia o ponownym ukaraniu. 

4. Dyrektor szkoły, a w stosunku do nauczyciela pełniącego 

funkcję dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę, wykonuje 

czynności wymienione w ust. 1 oraz zawiadamia ukaranego 

nauczyciela o zatarciu kary i zniszczeniu orzeczenia o ukaraniu, 

dołączonego do jego akt osobowych.  

5. Z chwilą zatarcia kary dyscyplinarnej uważa się ją za niebyłą.  

 

Art. 85t. 1. Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu 

obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – 

nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, przeciwko 

któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o 

wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na 

powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest 

odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. W 

sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel i nauczyciel pełniący 

funkcję dyrektora szkoły mogą być zawieszeni przed złożeniem 

wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 

 

2. Dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, 

a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję 

dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony 



wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu 

naruszającego prawa i dobro dziecka. 

 

3. Nauczyciel i nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły 

zostają z mocy prawa zawieszeni w pełnieniu obowiązków w razie 

ich tymczasowego aresztowania lub w razie pozbawienia ich 

wolności w związku z postępowaniem karnym. 

 

 

4. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 

6 miesięcy, chyba że przeciwko nauczycielowi lub nauczycielowi 

pełniącemu funkcję dyrektora szkoły toczy się jeszcze 

postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne, w związku z 

którym nastąpiło zawieszenie.  

 

5. Od decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków odpowiednio 

nauczycielowi albo nauczycielowi pełniącemu funkcję dyrektora 

szkoły przysługuje odwołanie do komisji dyscyplinarnej pierwszej 

instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za 

pośrednictwem odpowiednio dyrektora szkoły albo organu 

prowadzącego szkołę.  

 

6. Komisja dyscyplinarna pierwszej instancji rozpatruje 

odwołanie od decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków w 

składzie 3 członków, na posiedzeniu niejawnym, które powinno 

odbyć się w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Art. 82 

stosuje się odpowiednio.  

 

7. Komisja dyscyplinarna pierwszej instancji wydaje 

postanowienie o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji o 

zawieszeniu w pełnieniu obowiązków.  

 

8. Komisja dyscyplinarna pierwszej instancji uchyla decyzję o 

zawieszeniu w pełnieniu obowiązków, jeżeli w toku postępowania 

wyjaśniającego nie został uprawdopodobniony zarzut uchybienia 

godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela, o których mowa w 

art. 6, a także gdy rzecznik dyscyplinarny przy komisji 

dyscyplinarnej pierwszej instancji wniósł o wymierzenie kary, o 



której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1, i jednocześnie ze względu na 

powagę i wiarygodność zarzutów niecelowe jest odsunięcie 

odpowiednio nauczyciela albo nauczyciela pełniącego funkcję 

dyrektora szkoły od wykonywania obowiązków w szkole.  

 

9. Na postanowienie komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji 

organowi, który wydał decyzję o zawieszeniu w pełnieniu 

obowiązków, nauczycielowi albo nauczycielowi pełniącemu 

funkcję dyrektora szkoły służy zażalenie do odwoławczej komisji 

dyscyplinarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

postanowienia, za pośrednictwem komisji, która wydała 

postanowienie.   

 

 

10. Odwoławcza komisja dyscyplinarna rozpatruje odwołanie od 

decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków w składzie 3 

członków, na posiedzeniu niejawnym, które powinno odbyć się w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania. Art. 82 stosuje się 

odpowiednio.  

 

11. Postanowienie odwoławczej komisji dyscyplinarnej jest 

ostateczne.  

Art. 85u. 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela oraz 

nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły w okresie 

zawieszenia w pełnieniu obowiązków może ulec zmniejszeniu, a 

tymczasowo aresztowanego ulega zmniejszeniu najwyżej do 

połowy, w zależności od stanu rodzinnego nauczyciela, począwszy 

od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie. 

2. W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nie przysługują 

dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. 

3. W okresie odbywania kary pozbawienia wolności nauczycielowi 

oraz nauczycielowi pełniącemu funkcję dyrektora szkoły nie 

przysługuje wynagrodzenie. 

4. Jeżeli postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne 

zakończy się umorzeniem z braku dowodów winy albo wydaniem 

wyroku lub orzeczenia uniewinniającego, nauczycielowi oraz 



nauczycielowi pełniącemu funkcję dyrektora szkoły należy 

zwrócić zatrzymane kwoty wynagrodzenia.  

 

 

 

 

 

 

       ……………….………………………… 

         miejscowość, data 

……………………………………………. 

                     pieczęć szkoły 

Nasz znak: …………………………… 

 

 

        ……………………………………. 

               imię i nazwisko nauczyciela 

        …………………………………….. 

                           stanowisko 

        …………………………………….. 

            nazwa szkoły 

 

Decyzja o zawieszeniu  w pełnieniu obowiązków 
 

Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  

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

zawieszam Pana(ią) z dniem ............................................w pełnieniu obowiązków  

nauczyciela w ...................................................................................................................................  
              nazwa szkoły 

oraz ograniczam Panu(i) od dnia ............................. wynagrodzenie zasadnicze 

o …………………. % [nie więcej, niż o połowę]. 
 

UZASADNIENIE 
W dniu ..................................... został złożony przez Rzecznika Dyscyplinarnego 

do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie 

Małopolskimwniosek o wszczęcie przeciwko Panu(i) postępowania 

dyscyplinarnego. Podstawą wniosku jest .......................................................................... 



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

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

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

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

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

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

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

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

Powaga i wiarygodność wysuniętych zarzutów uzasadniają odsunięcie 

Pana(i) od wykonywania obowiązków w szkole. 

Od niniejszej decyzji służy Panu(i) odwołanie do Komisji Dyscyplinarnej 

dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji, za moim pośrednictwem. 
 
......................................................... 

podpis dyrektora szkoły 

 

Art. 85w.(od 1.09.2016)1. Minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania prowadzi centralny rejestr orzeczeń 

dyscyplinarnych, zwany dalej „rejestrem”, w którym gromadzi się 

informacje o nauczycielach prawomocnie ukaranych karami 

dyscyplinarnymi, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 i 4, oraz 

informacje o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków, o 

którym mowa w art. 85t ust. 1–3.  

 

2. Rejestr zawiera:  

1) dane identyfikujące nauczyciela – nazwisko, imię lub imiona, 

płeć, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo 

lub obywatelstwa, miejsce zamieszkania, numer PESEL, a w 

przypadku braku tego numeru – numer i serię dokumentu 

potwierdzającego tożsamość;  

2) rodzaj orzeczonej kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 

76 ust. 1 pkt 3 albo 4, oraz okres ukarania;  

3) oznaczenie komisji dyscyplinarnej, która wydała 

prawomocne orzeczenie o ukaraniu karą dyscyplinarną, oraz 

sygnaturę akt sprawy;  

4) datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia, o którym 

mowa w pkt 3;  

5) datę i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy orzeczenie, 

o którym mowa w pkt 3;  



6) datę doręczenia nauczycielowi orzeczenia, o którym mowa w 

pkt 3;  

7) informację o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu 

obowiązków oraz o okresie zawieszenia.  

 

3. Rejestr prowadzi się w systemie teleinformatycznym.  

 

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania jest 

administratorem danych zgromadzonych w rejestrze w 

rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz 

z 2016 r. poz. 195).  

 

5. Do wprowadzania danych do rejestru, dokonywania zmian 

danych w rejestrze oraz usuwania danych z rejestru są 

uprawnione wyłącznie osoby upoważnione przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania.  

 

INFORMACJA z CROD 
NOWE BRZMIENIE: 

 

Rejestr jest już dostępny od 1 marca 2017 r. 

 
Art. 85x.(od 1.09.2016)1. Prawo do uzyskania informacji z 

rejestru przysługuje:  

1) osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku 

nauczyciela – w odniesieniu do informacji, które bezpośrednio 

jej dotyczą;  

2) dyrektorowi szkoły w stosunku do nauczycieli zatrudnionych 

w danej szkole;  

3) rzecznikom dyscyplinarnym i komisjom dyscyplinarnym – w 

związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym lub 

postępowaniem dyscyplinarnym;  

4) sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar 

sprawiedliwości – w związku z prowadzonym postępowaniem;  



5) prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do 

prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach 

karnych i karnych skarbowych oraz czynności wyjaśniających 

w sprawach o wykroczenia – w związku z prowadzonym 

postępowaniem;   

6) organom administracji rządowej, organom samorządu 

terytorialnego oraz innym organom wykonującym zadania 

publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione potrzebą 

wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie.  

 

2. Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego 

dane osobowe zgromadzone są w rejestrze. Osobie, której dane 

osobowe znajdują się w rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się 

informację o treści wszystkich danych dotyczących tej osoby.  

 

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

        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 skazana  -  skazany prawomocnym wyrokiem za 

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 

 

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 

 

 

Zmiana warunków zatrudnienia nauczyciela na 

podstawie mianowania 

 
USTAWA 

z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela 

(tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm. w 2017 r.                          

poz. 60) 

 
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). 

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 w sprawie o 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

postępowanie dyscyplinarne; 

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

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./do 28.02.2017 r./ 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. 

8b. /od 1.03.2017 r./ W celu potwierdzenia spełniania warunku, o 

którym mowa w ust. 5 pkt 4a, dyrektor szkoły, przed 

nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest obowiązany 



zasięgnąć informacji z rejestru, o którym mowa w art. 85w ust. 1, 

w trybie określonym w art. 85yust.1a. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli nie ma możliwości 

zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za 

zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić 

nauczyciela, który nie spełnia warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5. 

10. Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie ust. 9 nie stosuje się 

przepisów rozdziału 3a. Dla celów płacowych nauczyciele ci są 

traktowani jak nauczyciele stażyści. 

11. W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie ust. 7, 

posiadającego wymagane kwalifikacje, na jego wniosek odstępuje się 

od stosowania przepisów rozdziału 3a. Dla celów płacowych 

nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści, chyba że 

posiadają wyższy niż stażysta stopień awansu zawodowego. 

 

UWAGA ! 
Po uruchomieniu CROD (od dnia 1 marca 2017 r.) 

struktura oświadczenia nauczyciela będzie mieć postać, 

jak we wzorze 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: 

 nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego a także postępowanie 

dyscyplinarne; 

nie byłam – nie byłem skazana  -  skazany prawomocnym wyrokiem za 

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 

 

 

 

 

………………………………………………………….. 

                          czytelny podpis nauczyciela 

 

 

 

Zmiana wzorów umowy o pracę 
Od 22 lutego 2016 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, 

zgodnie z którą obecnie obowiązujące przepisy dotyczące umów 

zawieranych na czas określony zostaną zmienione.  

W myśl nowych zasad, będą trzy rodzaje umów: 

- na okres próbny (nie dotyczy nauczycieli), 

- na czas określony oraz 

- na czas nieokreślony. 

 Ponadto art. 10 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela gwarantuje 

nauczycielowi zatrudnienie 

- na podstawie mianowania (dotyczy tylko nauczycieli). 

 

 

 

http://www.infor.pl/akt-prawny/530147,ustawa-kodeks-pracy.html


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.) 

 

 

 

 

 
(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 4 lipca 2016 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli … (Dz. U. z 2016 r. poz. 1029) 
      ……………………………………………………………………………………………………….. 

(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 4 lipca 2016 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli … (Dz. U. z 2016 r. poz. 1029) 
      ……………………………………………………………………………………………………….. 

(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 § l1Kodeksupracy, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór zawiadomienia do PIP 

 

 



 

 

 

 

 

 
        ………………. dnia ……….….. 

…………………………………… 

        pieczęć pracodawcy  

 

Nasz znak: ……………………… 

 

 

 

 

       Państwowa Inspekcja Pracy 

       Okręgowy Inspektorat Pracy 

            w Krakowie 

       Oddział w Nowym Sączu 

                ul. Długosza 73 

       33-300 Nowy Sącz 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

 
 Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca                   

2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1220) zawiadamiam, iż u pracodawcy …………..... 

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

nazwa pracodawcy  -  REGON 

została zawarta umowa o pracę na czas określony, na okres od ………….…… 

do ……………. , w okolicznościach, o której mowa w art. 25
1
. § 4. pkt 4 

kodeksu pracy. 

 Przyczyną zawarcia takiej umowy jest ………………………………………. 

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

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

 

 

 

…………………………………………………… 



        pieczęć i podpis dyrektora szkoły  

 

 

 

 

 

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 

2016 r., poz. 1379), 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 4 lipca 2016 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli … (Dz. U. z 2016 r. poz. 1029) 
      ……………………………………………………………………………………………………….. 

(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 2016 r., poz. 1379), 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  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Informacja musi być aktualna na dzień jej 

sporządzenia… 
W związku z zawarciem umowy o pracę pracodawca ma obowiązek 

poinformować 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 

– informuje pracownika dodatkowo o:  

porze nocnej,  

miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,  

przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia do 

pracy i obecności w niej oraz usprawiedliwiania nieobecności. 

Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o 

których mowa w pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie 

odpowiednich przepisów prawa pracy. 

… a zaktualizowana dopiero w momencie zmiany przepisów 
Zawierając 1 grudnia 2015 r. umowę o pracę na czas określony, w 

pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia, w punkcie dotyczącym 

obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o 

pracę, nie należy wskazywać art. 36 Kodeksu pracy, lecz art. 33 

Kodeksu pracy, gdyż do 21 lutego 2016 r. długość okresu 

wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony reguluje art. 33 

Kodeksu pracy.  

http://www.news.wip.pl/click.html?x=a62e&lc=f7c&mc=E&s=K3gp0&u=D&y=7&


Dopiero po wejściu w życie nowych przepisów (nie później niż w 

ciągu miesiąca) pracodawca powinien zaktualizować informację o 

warunkach zatrudnienia, informując pracownika, że długość okresu 

wypowiedzenia umowy o pracę określa art. 36 Kodeksu pracy. 

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

 

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

    (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 
……………………………………………………………………………………………..…..

…………..nawiązuję 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 
………………………………………………………………… 
                         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: 

1. adresat; 



2. organ prowadzący szkołę; 

3. teczka akt osobowych pracownika 
 

 

 

 

 

Szczegółowa analiza zatrudnienia na podstawie 

mianowania 

 
USTAWA 

z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela 

(tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm. w 2017 r.                          

poz. 60) 

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 wchodzi w życie z 

dniem 1 marca 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.] 

 
 



Zmiana składu komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora szkoły - placówki  
od 1 września 2016 r. 

 

 

 

 

 
USTAWA 

z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty 
(tekst jednolity:Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. w: 2016 r. poz. 

1954 i poz. 1985, 2017 r. poz. 60). 

 

Art. 36a. 

 

STARE BRZMIENIE:  

 

 

6. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub 

placówkę powołuje komisję konkursową w składzie: 

1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub 

placówkę; 

2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny; 

3) po jednym przedstawicielu: 

a) rady pedagogicznej, 

b) rady rodziców, 

c) zakładowych organizacji związkowych, przy czym 

przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w 

szkole lub placówce, której konkurs dotyczy 

– z zastrzeżeniem ust. 7. 

 

 



NOWE BRZMIENIE: 

 

 

6. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę 

lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie: 

1) po trzech przedstawicieli: 

a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę, 

b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

2) po dwóch przedstawicieli: 

a) rady pedagogicznej, 

b) rady rodziców, 

3)po jednym przedstawicieluzakładowych organizacji 

związkowychbędących jednostkami organizacyjnymi 

organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu 

ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami 

organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w 

skład organizacji związkowych reprezentatywnych w 

rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, 

zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie 

może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs 

dotyczy 

– z zastrzeżeniem ust. 7. 

 

7. Łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 6 

pkt 1 i 2, nie może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o 

których mowa w ust. 6 pkt 3. 

 

 

7. Łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 

6 pkt 1, nie może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o 

których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3. 

 

8. Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba przedstawicieli 

organów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, byłaby mniejsza niż 

łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 3, liczbę 

przedstawicieli tych organów zwiększa się proporcjonalnie, tak aby 



ich łączna liczba nie była mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o 

których mowa w ust. 6 pkt 3. 

 

 

8. Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba 

przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, byłaby 

mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 

6 pkt 2 i 3, liczbę przedstawicieli tych organów zwiększa się 

proporcjonalnie, tak aby ich łączna liczba nie była mniejsza niż 

łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3. 

9. Przepisy ust. 6-8 stosuje się również w przypadku konkursu na 

stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek, 

z tym że: 

1) przedstawiciela rady pedagogicznej wyłania się spośród 

przedstawicieli rad pedagogicznych wszystkich szkół lub placówek 

łączonych w zespół; 

2) przedstawiciela rady rodziców wyłania się spośród rad rodziców 

uczniów wszystkich szkół lub placówek łączonych w zespół. 

 

9. Przepisy ust. 6–8 stosuje się również w przypadku konkursu na 

stanowisko dyrektora zespołu szkół lub placówek, w tym nowo 

zakładanego zespołu szkół lub placówek, z tym że: 

1) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej wyłania się 

spośród przedstawicieli rad pedagogicznych wszystkich szkół 

lub placówek wchodzących w zespół lubłączonych w zespół; 

2) dwóch przedstawicieli rady rodziców wyłania się spośród rad 

rodziców uczniów wszystkich szkół lub placówek wchodzących 

w zespół lubłączonych w zespół. 

 

10. W przypadku szkół i placówek nowo zakładanych skład komisji 

konkursowej określa organ prowadzący tę szkołę lub placówkę, 

uwzględniając udział przedstawiciela organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. 

 

 

10. W przypadku szkół i placówek nowo zakładanych skład 

komisji konkursowej określa organ prowadzący szkołę lub 

placówkę, uwzględniając udział przedstawicieli organu 



sprawującego nadzór pedagogiczny w liczbie równej liczbie 

przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę. 

 

 

Zmianaprocedury powoływania kandydata                      

do pełnienia obowiązków   

dyrektora szkoły - placówki 
od 1 września 2016 r. 

USTAWA 
z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty 
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

Art. 36a. 

1. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ 

prowadzący szkołę lub placówkę. 

 

2. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania 

się                           w drodze konkursu. Kandydatowi nie można 

odmówić powierzenia stanowiska dyrektora. 

 

3. Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora nie 

stosuje się do szkół i placówek publicznych prowadzonych przez 

osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

 

STARE BRZMIENIE:  

 
 

4. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku 

konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to 

stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu 

opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. 

 

 

 



 

NOWE BRZMIENIE: 

 

 

4. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku 

konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza 

to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu 

opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. 

 

5. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 2 lub 4 

organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora 

szkoływicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma 

wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na 

okres 10 miesięcy. 

 

 

 

 

 

 

 

PONIŻEJ wzór uchwały rady pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała   nr……....... 

Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej nr .....  w  ...........................  

z dnia ................................... 

w sprawie opinii dotyczącej kandydata do pełnienia obowiązków 

dyrektora szkoły 
 

        Na podstawie art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o 

systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)   uchwala 

się, co następuje:  
 

 

§ 1  

1. Z uwagi na to, że do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat[w wyniku 

konkursu nie wyłoniono kandydata ], Rada Pedagogiczna wyraża 

pozytywną  -  negatywną opinię dotyczącą zamiaru powierzenia z dniem 1 

września 20... r. stanowiska Dyrektora Szkoły kandydatowi ustalonemu 

przez organ prowadzący,    

 
 

Pani – Panu 

.......................................................................................................................... . 
( imię i nazwisko ) 

2. Uzasadnienie opinii stanowi załącznik do niniejszej uchwały .  

 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 
 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem ................. 20... r. 
 

 
 

 

 

Podpis 

Przewodniczącego Rady Pedagogicznej 

 

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

 

 

 



Obowiązek wyznaczenia zastępstwa za 

nieobecnego dyrektora 

 
PODSTAWA PRAWNA: 

USTAWA 
z dnia 7 września 1991 r. 

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

 

Art. 39.7.W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub 

placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w 

których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel 

tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący. 

 

PYTANIE – KOMENTARZ 
 

Procedura wyznaczenia przez organ prowadzący 

nauczyciela zastępującego dyrektora 

PYTANIE: 

Jak powinna wyglądać procedura wyznaczenia przez organ 

prowadzący nauczyciela zastępującego dyrektora w przypadku 

gdy dyrektor szkoły jest na kilkutygodniowym zwolnieniu 

lekarskim.  

Czy burmistrz wydaje zarządzenie i jakiej treści.  

W szkole nie ma zastępcy ponieważ jest to mała szkoła.  

W mojej sytuacji powołano pełniącego obowiązki dyrektora 

nauczyciela na czas zwolnienia, a dyrektorowi po 18 dniach 

zwolnienia wstrzymano wypłatę dodatku motywacyjnego i 

funkcyjnego.  

Dodatki te przyznano temu nauczycielowi w 1/2 wysokości. 



 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, w przypadku 

nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor, a w 

szkołach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny 

nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący. 

Ustawa wyraźnie mówi o zastępowaniu dyrektora a nie o powierzaniu 

obowiązków.  

Organ prowadzący nie zastosował zatem powyższego przepisu lecz 

przepis art. 36a ust. 5: 

"Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 2 lub 4 

organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora 

szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma 

wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na 

okres 10 miesięcy". 

Procedura powinna wyglądać w ten sposób, że burmistrz wydaje 

zarządzenie, w którym wyznacza nauczyciela szkoły do 

zastępowania dyrektora. 

Co do przyznania dodatków, jeżeli organ prowadzący powierza 

nauczycielowi obowiązki dyrektora, to przyznaje również dodatek 

funkcyjny.  

W przypadku wyznaczenia nauczyciela do zastępowania 

dyrektora dodatek taki nie przysługuje. 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU  

z dnia 31 stycznia 2005 r.  

w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia (...): 



§ 5. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, 

którym powierzono: 

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, 

placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 

ust. 1 i 1a Karty Nauczyciela, zwanej dalej "szkołą", albo inne 

stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły. 

Jeżeli zatem organ prowadzący powierzył nauczycielowi pełnienie 

obowiązków dyrektora, to dodatek funkcyjny jak najbardziej mu 

przysługuje.  

Należałoby jeszcze sprawdzić regulamin przyznawania dodatków 

dla nauczycieli, ponieważ na podstawie art. 30 ust. 6 Karty 

Nauczyciela, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu 

terytorialnego określa dla nauczycieli w drodze regulaminu wysokość 

stawek dodatków, w tym funkcyjnego oraz szczegółowe warunki 

przyznawania tych dodatków. 

 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw  

 

 

 

 

 

 

Poniżej wzór zarządzenia organu prowadzącego: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/ustawa-z-dnia-13-czerwca-2013-r-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-niektorych-innych-ustaw/pobierz-akt/270
http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/ustawa-z-dnia-13-czerwca-2013-r-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-niektorych-innych-ustaw/pobierz-akt/270


 
Zarządzenie nr ……../2017 

Wójta Gminy ………………….. 

z dnia …………………. 2017r. 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ……………………………          

w ……………………………………  podczas jego nieobecności. 

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z  2016 r., poz. 1943 ze zm.) 

oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1 

Z dniem ………………………. 2017r. wyznaczam  Panią  

mgr ……………………….……. –nauczyciela Szkoły Podstawowej 

w ……………………………….. do zastępowaniaDyrektora 

Szkoły Podstawowej w …………………………… w przypadku jego 

usprawiedliwionej  nieobecności na terenie obiektu szkolnego. 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzania powierzam Dyrektorowi Szkoły Podstawowej                    

im. ………………………..……...     w 

…………………………………. . 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

…………………………………….. 
         pieczęć i podpis Wójta Gminy 

 

 

 

 

 

 



Zmiana procedury ustalania oceny pracy 

dyrektora szkoły. 
 

USTAWA 

z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) 

 

 

 

STARE BRZMIENIE:  

 

Art. 6a. 6.(do 31.12.2016 r.)Oceny pracy dyrektora szkoły oraz 

nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków 

dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołęw 

porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

 

NOWE BRZMIENIE: 

 

6.(od 1.01.2017 r.)Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, 

któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora 

szkoły, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogicznyw 

porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku 

gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny – oceny dokonuje ten organ. 

 

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

 
 

 

 

 



Uzasadnienie do ramowych planów nauczania 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkółstanowi 

wykonanie upoważnienia zawartego w art. 47 ust. 1 pkt 3 iust. 4 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 59), zwanej dalej „ustawą”.  

 

Zasadniczą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych jest 

konstrukcjatych planów.  

 

Dotychczasowe ramowe plany nauczania określały minimalny wymiar 

godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację 

poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnychoraz zajęć z 

wychowawcą.  

 

Ten minimalny wymiar godzin obliczony był na 32–tygodniowy rok 

nauki w szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole 

zawodowej, szkole policealnej oraz trzyletniej szkole specjalnej 

przysposabiającejdo pracy oraz na 30–tygodniowy rok nauki w liceum 

ogólnokształcącym i technikum.  

 

Dyrektor każdego typu szkoły miał możliwość swobodnego 

tworzenia szkolnego planu nauczania dla kierowanej przez siebie 

szkoły,zachowując ogólną tygodniową liczbę godzin obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określonąw 

poszczególnych ramowych planach nauczania. 

 

Przedmioty o niewielkim tygodniowym wymiarze godzin 

umieszczane były w szkołach tego samego typu w różnych klasach.  

 

NIEDOGODNOŚĆ 

Powodowało to, że uczeń zmieniający szkołę tego samego typu  

musiał często uzupełniać swoje wiadomości i umiejętności, gdyż 

w szkole, w której był dotychczas np. plastyka albo muzyka miała być  



realizowana w klasie wyższej, a w szkole, do której przechodził dany 

przedmiot został już zrealizowany.  

 

NOWE RAMOWE PLANY NAUCZANIA 

 

Proponowane ramowe plany nauczania określają tygodniową  

(semestralną) liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i 

zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły.  

Tak skonstruowane ramowe plany nauczania nie wymagają od 

dyrektorów szkółokreślania szkolnych planów nauczania. 

 

Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor opracuje 

tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć. 

 

Ponadto uczniowie zmieniający szkołę danego typu unikną 

konieczności ewentualnego uzupełniania wiedzy i umiejętności z 

niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, gdyż wkażdym typie 

szkoły obowiązywać będzie taka sama tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowych zajęć edukacyjnychw każdej klasie. 

 

Reforma strukturalna systemu edukacji powoduje konieczność 

wprowadzenia do ośmioletniej szkoły podstawowej nowych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, amianowicie:  

geografii,  

biologii,  

chemii i  

fizyki.  

 

Te nowe zajęcia będą wprowadzane stopniowo: geografia i biologia  

–poczynając od klasy piątej, a chemia i fizyka –poczynając od klasy 

siódmej.  

 

Również od klasy siódmej uczniowie będą mieli naukę drugiego 

języka obcegonowożytnego.  

 

W szkole podstawowej będzie ponadto możliwość organizowania, 

poczynając od klasy siódmej, oddziałów dwujęzycznych.  

 



W szkole podstawowej zmienią się również nazwy niektórych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych:  

zamiast zajęć komputerowych –informatyka,  

zamiast zajęć technicznych –technika,  

a w miejsce historii i społeczeństwa –odrębne zajęcia  z historii i  

z wiedzy o społeczeństwie. 

 

W miejsce trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych 

powstanątrzyletnie branżowe szkoły I stopnia 

–w latach 2017/2018,2018/2019i 2019/2020dla absolwentów 

gimnazjum,  

- od roku 2019/2020 i w kolejnych latach szkolnych dla absolwentów 

ośmioletnich szkół podstawowych 

–stąd dwie wersje ramowych planów nauczania (załączniki nr 7 i 8). 

 

Wprowadzenieramowego planu nauczania dla:  

branżowejszkoły I stopnia,  

branżowej szkoły II stopniaoraz  

pięcioletniego technikum  

jest konieczne ze względu na wprowadzenie tych typów szkół do  

ustawy –Prawooświatowe. 

 

Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia rozpocznie funkcjonowanie 

od 1 września 2017 r. dla absolwentów gimnazjum, natomiast  

od 1 września 2019 r. –również dla absolwentów  

ośmioletniej szkoły podstawowej. 

 

W konsekwencji, dwuletnia branżowa szkoła II stopnia rozpocznie 

funkcjonowanie od roku szkolnego 2020/2021, kiedy pierwsi 

uczniowie ukończą branżową szkołę I stopnia (do branżowej szkoły II 

stopnia będą przyjmowani absolwenci branżowej szkoły I stopnia, 

którzy kształcili się w zawodzie, w którym wyodrębniono 

kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w danej branżowej 

szkole II stopnia).  

 

Ze względu na to, że wpierwszych latach funkcjonowania branżowej 

szkoły II stopnia będą do niej przyjmowani absolwenci branżowej 

szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum, aod roku szkolnego 



2022/2023 –absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli 

ośmioletnią szkołę podstawową, wzałącznikach do rozporządzenia  

określono odrębne ramowe plany nauczania dla tego typu szkoły – 

odpowiednio wzałączniku nr10 oraz wzałączniku nr 11. 

 

Nowe ramowe plany nauczania zacznąobowiązywać w branżowej 

szkole I stopnia oraz w szkole policealnej (począwszy od semestru  

I szkoły policealnej) –od 1 września 2017 r., w pięcioletnim 

technikum –od 1września 2019 r., natomiast w branżowej szkole II 

stopnia –od 1 września 2020 r. 

 

Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia określa 

tygodniowy wymiar godzin w każdej klasie przeznaczonych na 

realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w 

tym na realizację kształcenia zawodowego teoretycznego i 

praktycznego, izajęć z wychowawcą. Tygodniowy wymiar godzin  

obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć zwychowawcą dla 

uczniów poszczególnych klas nie dotyczy uczniów będących 

młodocianymi pracownikami, zzachowaniem wymiaru godzin 

poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

określonych w trzyletnim okresie nauczania tzn. dyrektor szkoły 

ustala w każdej klasie liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na 

praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawców oraz ustala 

wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

realizowanych odpowiednio w klasach I–III, zapewniając  

jednocześnie realizację tych zajęć wwymiarze określonym dla 

trzyletniego okresu nauczania. 

 

W branżowej szkole I stopnia na kształcenie zawodowe przeznacza się 

50 godzin wtrzyletnim okresie nauczania, przy czym dyrektor 

branżowej szkoły I stopnia ustalając rozkład zajęć będzie musiał 

określić wymiar godzin przeznaczonych na realizację kształcenia 

zawodowego praktycznego, nie mniejszy niż 60 % godzinokreślonych 

na realizację kształcenia zawodowego. 

 

Uczniowie będący młodocianymi pracownikami mogą być kierowani 

przez szkołę do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego na 



turnus dokształcania teoretycznego w zakresie danego zawodu, w 

którym odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne przez okres  

4 tygodni w każdej klasie, wwymiarze 34 godzin tygodniowo.  

 

Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622) 

młodociani pracownicysą przyjmowani na turnusy dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników na podstawie  

skierowania wydanego przez szkołę –w przypadku gdy szkoła nie ma 

możliwości zrealizowania kształcenia zawodowego teoretycznego. 

Ponadto w ramowym planie nauczania dla branżowej szkoły I stopnia 

został określony minimalny wymiar godzin zajęć zzakresu doradztwa 

zawodowego (minimum 10 godzin w trzyletnim okresie nauczania).  

 

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego są realizowane na podstawie programu przygotowanego 

przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczonegodo użytku 

przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

który zawiera treści dotyczące 

-  informacji o zawodach,  

- kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz  

- możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami 

rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi 

(art. 292 ustawy z dnia 14 grudnia 216 r. –Przepisy wprowadzające 

ustawę –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego 

realizowanego w kolejnych latach zostaną określone w 

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej wydanym na 

podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy –Prawo oświatowe.  

 

Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia określa 

tygodniowy wymiar godzin w każdej klasie przeznaczonych na 

realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

w tym na realizację kształcenia zawodowego teoretycznego i 

praktycznego, i zajęć z wychowawcą.  

 



Dyrektor branżowej szkoły II stopnia będzie ustalał klasę, w której 

realizowane będą praktyki zawodowe w wymiarze określonym w 

podstawie programowej kształcenia wzawodach, przy czym będzie 

mógł rozłożyć przebieg praktyk zawodowych wczasie. 

 

Dotychczasowe oddziały przysposabiające do pracy organizowane w 

gimnazjach zostaną zastąpione oddziałami przysposabiającymi do 

pracy organizowanymi w klasach VII i VIII ośmioletniej szkoły 

podstawowej. 

Proponowane są również zmiany nazw obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w ośmioletniej szkole podstawowej specjalnej dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz trzyletniej szkole specjalnej 

przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością  

intelektualną w stopniu umiarkowanym lubznacznymoraz dla uczniów 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

 

Ponadto, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, w 

projekcie proponuje się zmiany będące konsekwencją zmian 

wprowadzonych przepisami ustawy –Prawo oświatoweoraz zmiany o 

charakterze porządkującym: 

 

1) funkcjonujące dotychczas określenie „upośledzenie umysłowe” 

zastąpiono określeniem „niepełnosprawność intelektualna” 

 

W projekcie rozporządzenia oraz w załącznikachzamiast określenia 

„upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 

znacznym” użyto mniej stygmatyzującego określenia 

„niepełnosprawność intelektualna w stopniu odpowiednio lekkim, 

umiarkowanym lub znacznym”, zgodnie z terminologią przyjętą  

w ustawie –Prawo oświatowe. 

 

2) zmiany nazw obowiązkowych zajęć edukacyjnych (załączniki  

nr 2i nr 9 do rozporządzenia) 

 

W załącznikachnr 2i 9 zmienione zostały, w stosunku do przepisów 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. 

wsprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. 



U. poz. 204, z późn. zm.), nazwy obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych.  

 

W załączniku nr 2(ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej 

specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym),w klasach I–III wskazano 

nazwy obowiązkowychzajęćedukacyjnych.  

 

W dotychczasowych przepisach nie wskazywanonazw zajęć dla  

Ietapu edukacyjnego, a przepisy określały jedynie minimalny wymiar 

godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

 

Wprowadzenie powyższej zmiany pozwoli na wyeliminowanie 

wątpliwości zgłaszanych przez dyrektorów szkół, co do właściwego 

stosowania określenia dotyczącego nazwy obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w klasach I –III ww. szkoły podstawowej specjalnej.  

 

Dotychczasowe zajęcia „funkcjonowanie w środowisku” zastąpiono 

zajęciami „funkcjonowanie osobiste i społeczne”, „zajęciami 

rozwijającymikreatywność” i „zajęciamirozwijającymi 

komunikowanie się”.  

 

Dotychczasowe obowiązkowe zajęcia edukacyjne „muzyka  

z rytmiką”, „plastyka”i„technika” włączono natomiast do grupy  

zajęć o nowej nazwie „zajęcia rozwijające kreatywność”. 

 

Powyższe zmiany są konsekwencjązmian wprowadzonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnegodla ww. grupy uczniów. 

 

W załączniku nr 9 (ramowy plan nauczania dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi), wprowadzono nowy 

rodzaj zajęć „zajęcia rozwijające komunikowaniesię”.  

 

Powyższa zmiana jest konsekwencją zmiany wprowadzonej w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego, która umożliwi 

uczniom z niepełnosprawnością intelektualną wstopniu 



umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, rozwijanie i poszerzanie kompetencji społecznych i 

komunikacyjnych niezbędnych w życiu dorosłym.  

 

3)możliwość przedłużenia oraz skrócenia okresu nauki wynikająca 

ze zmiany struktury szkół nowego typu i okresu kształceniaw tych 

szkołach(§ 5 i § 6 projekturozporządzenia) 

 

W projektowanych przepisach zachowano dotychczasowe rozwiązania 

umożliwiające przedłużanie oraz skracanie okresu nauki uczniom, 

odpowiednio:  

niepełnosprawnym,  

niedostosowanym społeczniei 

zagrożonym niedostosowaniem społecznym  

w nowych typach szkół.  

 

W związku ze zmianą struktury szkół, w tym wydłużeniem czasu 

kształcenia w nowych typach szkół(ośmioletniej szkole podstawowej, 

czteroletnim liceum ogólnokształcącymipięcioletnim technikum),  

wprowadzeniem nowej dwuletniej branżowej szkołyII stopnia, 

oraz zachowaniem długości kształcenia wtrzyletniej branżowej szkole 

I stopnia, trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy 

i wszkole policealnej,uczeń niepełnosprawny posiadający orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający 

działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym specjalistycznej,oraz uczeń szkoły w zakładzie poprawczym i 

schronisku dla nieletnich –będzie miał możliwość przedłużenia 

okresu nauki w ww. szkołach nowego typu: 

1) w szkole podstawowej: o 1 rok na Ietapie edukacyjnym i  

o 2 lata na IIetapie edukacyjnym; 

2) w szkole ponadpodstawowej: o 1 rok. 

 

Decyzje dotyczące przedłużenia okresu nauki uczniowi 

niepełnosprawnemu oraz uczniowi szkoły w zakładzie poprawczym i 

schronisku dla nieletnich, będą podejmowane: 

1)w przypadku szkoły podstawowej: 

a)na I etapie edukacyjnym –nie później niż do końca roku szkolnego 

w klasie III; 



b)na II etapie edukacyjnym –nie później niż do końca roku szkolnego 

w klasie VIII;  

 

2) w przypadku szkoły ponadpodstawowej –nie później niż do końca 

roku szkolnego w ostatnim roku nauki. 

 

Zastosowanie powyższego rozwiązania uwzględnia długość etapu 

kształcenia w szkołach nowego typu. Przedłużenie okresu nauki 

uczniowi niepełnosprawnemu stanowi jedną z form indywidualizacji 

procesu kształcenia tego ucznia, obok m. in. możliwości odroczenia 

do 9. roku życia realizacji obowiązku szkolnego, czyli o rok lub dwa 

lata dłużejw stosunku do ich rówieśników, dostosowania wymagań  

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego, 

zapewnienia zajęć rewalidacyjnych i form pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb w tym zakresie. 

 

Dla uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym uczęszczających do branżowych 

szkół I stopnia zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach 

poprawczych lub schroniskach dla nieletnich pozostawiono  

dotychczasową możliwość skrócenia okresu nauki do dwóch lat.  

 

4)przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły oraz 

godziny przyznane przez organ prowadzący (§ 2 ust. 1 pkt 2i 

§3projekturozporządzenia) 

 

Wprojekcie wskazano, że godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, 

mogą być przeznaczone na: 
zajęcia uwzględniające potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem 

aktywności i kreatywności uczniów; 

 zajęciaz zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

a w przypadku: 

– szkół prowadzących kształcenie zawodowe:   



–również nazajęcia związane z kształtowaniem kompetencji 

zawodowych, 

– liceum ogólnokształcącego dla dorosłych   

–również na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym. 

 

Dookreślono również, iż organ prowadzący szkołę, na wniosek 

dyrektora szkoły, może przyznaćnie więcej niż 3 godziny 

tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub 

grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym,  

a w przypadku szkółw zakładach poprawczych i schroniskach dla 

nieletnich –od 6 do 12 godzin, nie tylko–jak dotychczas –na  

okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizację dodatkowych zajęć  

edukacyjnychorazrealizację zajęć z języka migowego, ale również 

narealizację  zajęć z geografii państwa, z którego obszarem 

kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 oraz z 

2017 r. poz. 60). 

 

Powyższe zajęcia z geografii państwa mogą być również  

realizowane z godzin do dyspozycji dyrektora (w ramach zajęć 

uwzględniających potrzeby ucznia). 

 

Proponowanerozwiązaniemana celu skorelowanie przedmiotowego  

projektu rozporządzenia z przepisami regulującymi organizowanie 

zajęć z geografiipaństwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia 

się mniejszość narodowa, wynikającymi z rozporządzeniaMinistra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków 

i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki 

publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej 

się językiem regionalnym (Dz.U. z 2014r.poz. 263).  

 

Jest również odpowiedzią na  

wcześniejsze  

postulaty śr 



odowisk mniejszości  

narodowych. 

 

5)liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

 

W liceach ogólnokształcących i technikach (III etap kształcenia)  

zostanie zwiększony tygodniowy wymiar godzin historii (z 2 do 8) 

oraz geografii, biologii, chemii i fizyki(z 1 do 4) realizowanych w 

zakresie podstawowym.  

 

W związku z tym uczniowie nie będą mieli obowiązku realizowania 

jednego z dotychczasowych przedmiotów uzupełniających (przyroda 

lub historia i społeczeństwo) realizowanych w wymiarze 4 godzin 

tygodniowo.  

 

Godziny przeznaczone na zwiększenie powyższego tygodniowego 

wymiaru godzin -dla wszystkich uczniów -będą przeniesione  

z części obecnegowymiaru godzin przeznaczonych na realizowanie 

przedmiotów w zakresie rozszerzonym –tylko dlagrupy uczniów.  

 

W liceum ogólnokształcącym dla młodzieży uczniowie będą mogli 

wybrać od 2 do 3 przedmiotówrealizowanychw zakresie 

rozszerzonym.  

 

W technikum i w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych  

uczniowie isłuchacze wybierać będą 2 przedmioty realizowane w 

zakresie rozszerzonym. 

 

Nie ulega zmianie wymiar godzin (8 godzin) przeznaczonych na  

realizację w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów:  

język polski, 

historia  

muzyki,  

historia sztuki,  

język łaciński i  

kultura antyczna oraz  

filozofia.  

 



Natomiast geografia, biologia, chemia i fizyka, w związku ze 

zwiększonym wymiarem godzin przeznaczonych na zakres 

podstawowy, zostaną włączone do grupy przedmiotów realizowanych 

w zakresie rozszerzonym w wymiarze 6 godzin (język 

obcynowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, matematykaoraz 

informatyka). 

 

Dyrektor liceum ogólnokształcącego i technikum będzie 

ustalałdwa przedmioty spośród przedmiotów:  

filozofia,  

plastyka i  

muzyka,  

które będą realizowane obowiązkowo przez uczniów w klasie I.  

 

Wprowadzenie takiej możliwości to odpowiedź na postulaty 

środowisk artystycznych.  

 

W liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, liceach 

ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, technikach 

dwujęzycznych i technikach z oddziałami dwujęzycznymi, za zgodą 

organu prowadzącego, będzie mogło być prowadzone kształcenie w 

klasie wstępnej o rocznym okresie nauczania.  

 

Jest to spełnienie postulatów,zwłaszcza liceów ogólnokształcących z 

oddziałami dwujęzycznymi, w których drugim językiem nauczania 

jest tzw. język „niszowy” -język rzadziej wybierany i mniej 

„dostępny” niż język angielski (załącznik nr 6). 

 

W projekcierozporządzenia zachowano dotychczasowe regulacje 

dotyczące m. in.minimalnego wymiaru  godzin zajęć 

rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych.  

 

Nie ulegną zmianom zasady podziału na grupy na niektórych 

przedmiotach realizowanych w klasach IV – VIII szkoły 

podstawowej, branżowej szkole I i II stopnia, liceum 

ogólnokształcącym i technikum(§ 7 projektu rozporządzenia).  

 



Dodatkowo przewiduje się, po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego szkołę, możliwość podziału na grupy liczącej mniej 

niż 26 uczniów na zajęciach wychowania  fizycznego. 

 

Generalnie, z niewielkimi wyjątkami, zachowany będzie ogólny 

wymiar godzin przeznaczonych naobowiązkowe zajęcia 

edukacyjne we wszystkich typach szkół.  

 

Przyjęto zasadę, że dotychczasowy wymiar godzinobowiązkowych 

zajęć edukacyjnych i zajęćz wychowawcą w klasie I i II gimnazjum 

(59 godzin) przechodzi do ogólnego wymiaru godzin ośmioletniej 

szkoły podstawowej, a wymiar tych godzin w klasie III gimnazjum 

(31 godzin) przechodzi do wymiaru godzin liceum 

ogólnokształcącego i technikum.  

 

Tak więc,projektowany ogólny wymiar godzin obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w poszczególnych typach szkół będzie następujący: 

ośmioletnia szkoła podstawowa –140godzin (79 godzin z 

sześcioletniejszkoły podstawowej + 59 godzin z klas I i II gimnazjum 

= 138 godzin), czyli o2godziny więcej; 

branżowa szkoła I stopnia dla absolwentów gimnazjum  

–89 godzin (86 godzin z zasadniczej szkołyzawodowej), czyli o 3 

godziny więcej; 

czteroletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży –121 godzin (91 

godzin z trzyletniego liceum ogólnokształcącego + 31godzin z klasy 

III gimnazjum =122 godziny); 

pięcioletnie technikum –171 godzin (133 godziny z czteroletniego  

technikum + 31 godzin z klasy III gimnazjum = 164 godziny), czyli o  

7godzin więcej; 

ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualnąw stopniuumiarkowanym lub 

znacznym –192godziny(132 godziny z sześcioletniej szkoły pod 

stawowej specjalnej +56 godzinz gimnazjum specjalnego = 188 

godzin), czyli o 4 godzinywięcej; ale zostaje 29 godzin z klasy III 

gimnazjum specjalnego, co oznaczałącznie 25godzin mniej; 

trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów  



z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi  

–104 godziny (101 godzin z dotychczasowej trzyletniej szkoły 

specjalnej), czyli o 3 godziny więcej; 

szkoła policealna dla młodzieży –56 godzin (56 godzin z 

dotychczasowej szkoły policealnej); 

szkoła branżowa II stopnia dla absolwentów szkoły branżowej I 

stopnia po gimnazjum –59 godzin (nowy typ szkoły), czyli 59 godzin 

więcej; 

oddziały przysposabiające do pracy organizowane w klasie VII i VIII 

szkoły podstawowej –61 godzin (90 godzin z oddziałów 

przysposabiających do prac organizowanych w gimnazjum), czyli o 

29 godzin mniej; 

klasa wstępna przygotowująca uczniów do nauki w oddziałach  

dwujęzycznych w liceum ogólnokształcącym lub technikum  

–27 godzin (nowy typ klasy tworzony za zgodą organu 

prowadzącego); 

szkoła podstawowa dla dorosłych (klasy VII i VIII): 

a) forma stacjonarna –43 godziny (17 godzin z klasy VI szkoły 

podstawowej dla dorosłych + 32 godziny z semestrów I –IV 

gimnazjum dla dorosłych = 49 godzin), czyli o 6 godzin mniej;  

b) forma zaoczna –756 godzin(306 godzin z klasy VI szkoły 

podstawowej dla dorosłych + 576 z semestrów I – IV 

gimnazjumdla dorosłych= 882 godziny), czyli o 126godzin 

mniej; 

czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych: 

a) forma stacjonarna –66godzin (47 godzin z trzyletniego liceum + 

16 godzin z klasy III gimnazjum = 63 godziny), czyli o 3godziny 

więcej;  

b) forma zaoczna –1134godzin (846 godzin z trzyletniego liceum  

ogólnokształcącego + 288 godzin z klasy III gimnazjum = 1134); 

szkoła policealna dla dorosłych –zarówno w formie stacjonarnej jak i 

zaocznej –liczba godzin bez zmian. 

 

Ramowe plany nauczania zawierają również godziny na realizację 

zajęć  edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowegow klasach  



VIIi VIII szkoły podstawowejw wymiarze po 10 godzin minimumw 

każdej klasie orazw liceum ogólnokształcącym, technikum, 

branżowejszkoleI stopnia (odpowiednio minimum 10 godzin w całym 

okresie nauczania).  

 

Zajęcia te mają szczególne znaczenie w obecnej dobie wyzwań 

edukacyjnych i zawodowych stojących przed młodym człowiekiem. 

 

Mając na uwadze przepisyprzejściowe zawarte wart. 291ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. –Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe,w § 8 projektu rozporządzenia wskazano 

równocześnie lata szkolne (klasy), w których rozpoczyna się 

stosowanie poszczególnych załączników.  

 

I tak: 

-załączniki nr 1–3 stosuje się począwszy od roku szkolnego 

2017/2018 w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, a w latach 

następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej; 

-załączniki nr 7, 9, 13i14 stosuje się począwszy od roku szkolnego 

2017/2018; 

-załączniki nr 12, 17 i 18 stosuje się począwszy od roku szkolnego 

2017/2018 w semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych 

również w kolejnych semestrach szkoły policealnej; 

-załączniki nr 4–6, 8, 15 i 16 stosuje się począwszy od roku 

szkolnego 2019/2020; 

-załącznik nr 10stosuje się począwszy od roku szkolnego 2020/2021; 

-załącznik nr 11 stosuje się począwszy od roku szkolnego 

2022/2023. 

 

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 



Załączniki do rozporządzenia  

Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia ………………2017 r. (poz.…) 

 

Załącznik nr 1 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W TYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

SPECJALNEJ, Z WYJĄTKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM
4) 

 

 

Lp. 

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

Klasy I–III Razem w 

trzyletnim 

okresie 

nauczania 

Tygodniowy wymiar godzin w klasie 

I II III 

1. Edukacja wczesnoszkolna 20 20 20 60 

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły 2 2 

Ogółem 62 62 

Klasy IV–VIII 

  

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne  

i zajęcia z wychowawcą 

Tygodniowy wymiar godzin w klasie Razem w 

pięcioletnim  

okresie 

nauczania 

 

IV 

 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

1. Język polski 5 5 5 5 5 25 

2. Język obcy nowożytny 3 3 3 3     

+ 2
2)

2 

3    

+ 2
2)

 

2 

15     

+ 4
5)

 

 4 

3. Drugi język obcy nowożytny
6)

 - - - 

4. Muzyka 1 1 1 1     -
 

4 

5. Plastyka 1 1 1 1 - 4 

6. Historia 1 2 2 2 2 9 

                                                           

4)Nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w 

szkole podstawowej ogólnodostępnej lub szkoły podstawowej integracyjnej. 
5) Dodatkowe godziny na nauczanie języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w oddziałach 

dwujęzycznych. 
6)

Nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczających do szkoły podstawowej 

specjalnej, oddziału specjalnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej, szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału 

integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej lub szkoły podstawowej integracyjnej, przy czym na wniosek 

rodzica lub pełnoletniego ucznia uczeń ten może uczyć się drugiego języka obcego nowożytnego. Jeżeli uczeń nie uczy 

się drugiego języka obcego nowożytnego, uczęszcza na zajęcia z techniki.  



7. Wiedza o społeczeostwie - - - - 2 2 

8. Przyroda 2 - - - - 2 

9. Geografia - 1 1 2 1 5 

10. Biologia - 1 1 1 2 5 

11. Chemia - - - 2 2 4 

12. Fizyka - - - 2 2 4 

13. Matematyka 4 4 4 4 4 20 

14. Informatyka 1 1 1 1 1 5 

15. Technika 1 1 1 - - 3 

16. Wychowanie fizyczne 4 4 4 4 4 20 

17. Edukacja dla bezpieczeostwa - - - - 1 1 

18. Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 1 5 

Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia  

z wychowawcą 

24 25 25 31+ 2
2)

 32+ 2
2)

    137+4
2) 

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły 3 3 

Ogółem 140+ 4
2) 

 

Doradztwo zawodowe 

 

- 

 

- 

 

- 

minimu

m 10 

godzin 

w roku 

minimum 

10 

godzinw 

roku 

minimum 

20 godzinw 

dwuletnim 

okresie 

nauczania  

 

 
1.   W klasach I–III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny – edukacja wczesnoszkolna) podziału 

godzin w każdej klasie na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne (edukacja polonistyczna, 

język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja 

przyrodnicza, edukacja matematyczna, edukacja informatycznaiedukacjatechniczna) dokonuje 

nauczyciel prowadzący te zajęcia.  

W klasach I–III szkoły podstawowej na zajęcia wychowania fizycznego należy przeznaczyć po 3 

godziny tygodniowo w każdej klasie.  

W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, edukacji 

muzycznej, edukacji plastycznej lubedukacjiinformatycznej nauczycielom posiadającym odpowiednie 

kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art.  9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60), innym niż nauczyciel, 

któremu powierzono prowadzenie edukacji wczesnoszkolnej, tygodniowy wymiar godzin tych zajęć 

wynosi dla: 

1)  języka obcego nowożytnego – po 2 godziny w każdej klasie; 

2)   edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i edukacji informatycznej – po 1 godzinie w każdej klasie. 

 

2. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w 

każdym roku szkolnym, wynosi: 

1)   w oddziale specjalnym – po12 godzin na oddział; 



2)   w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym –po 2 godziny na ucznia. 

 

3.  Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki,wychowania do życia  

w rodzinie, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, naukę własnej historii  

i kultury,naukę geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość 

narodowa i zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i szkołach 

mistrzostwa sportowego określają przepisy, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 5–8 rozporządzenia. 

 

 

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

 
Dz. U. z 2017.356 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) 

z dnia 14 lutego 2017 r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnegodla szkoły 

podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanymlub znacznym, kształcenia 

ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnegodla 

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej 

 

(Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r.) 

 

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.poz. 59) zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1. Określa się podstawę programową: 

1) wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form 

wychowania przedszkolnego, stanowiącą załącznik nr 1 do 

rozporządzenia; 

2) kształcenia ogólnego dla publicznych szkół, o których mowa w art. 

18 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. c, d i f ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe: 



a) szkoły podstawowej, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia, 

b) szkoły podstawowej ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia, 

c) branżowej szkoły I stopnia, stanowiącą załącznik nr 4 do 

rozporządzenia, 

d) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, stanowiącą załącznik 

nr 5 do rozporządzenia, 

e) szkoły policealnej, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia. 

 

§ 2. Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

oraz innych form wychowania przedszkolnego, określoną w 

załączniku nr 1 do rozporządzenia, stosuje się takżedo prowadzenia 

wychowania przedszkolnego w ośrodkach umożliwiających dzieciom 

z niepełnosprawnością intelektualnąz niepełnosprawnościami 

sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 

 

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska 

 

 

 

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

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – 

oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzeniaPrezesa Rady 

Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U.poz. 1903). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356) 

Załącznik nr 1 
 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGODLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW 

PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACHPODSTAWOWYCH 

ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel 

wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze 

przedszkola, oddziału przedszkolnegozorganizowanego w szkole 

podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego,zwanych 

dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów 

osiąganychprzez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego. 

 

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego 

rozwoju dziecka. Wsparcie torealizowane jest przez proces opieki, 

wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwiadziecku 

odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie 

doświadczeń nadrodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.  

 

W efekcie takiego wsparcia dziecko osiągadojrzałość do podjęcia 

nauki na pierwszym etapie edukacji. 

 

Zadania przedszkola 

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez 

organizację warunkówsprzyjających nabywaniu doświadczeń w 

fizycznym, emocjonalnym, społecznymi poznawczym obszarze jego 

rozwoju. 



 

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny 

rozwój, zabawęi odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. 

 

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji 

sensoryczneji umiejętności korzystania z rozwijających się procesów 

poznawczych. 

 

 

4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających 

nabywaniu przez dziecidoświadczeń, które umożliwią im ciągłość 

procesów adaptacji oraz pomoc dzieciomrozwijającym się w sposób 

nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 

 

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści 

adekwatnych dopoziomu rozwoju dziecka, jego możliwości 

percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,z poszanowaniem 

indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

 

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność 

dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa                 

w grupie. 

 

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań 

prowadzących dosamodzielności, dbania o zdrowie, sprawność 

ruchową i bezpieczeństwo, w tymbezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

 

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych 

ludzi oraz dbanieo zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z 

wykorzystaniem naturalnych sytuacji,pojawiających się w 

przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych 

dzieci. 

 

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, 

w tym wrażliwośćestetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności 

człowieka: mowy, zachowania,ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, 

tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 



 

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną 

eksplorację otaczającejdziecko przyrody, stymulujących rozwój 

wrażliwości i umożliwiających poznaniewartości oraz norm 

odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do 

etapu rozwoju dziecka. 

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną 

eksplorację elementówtechniki w otoczeniu, konstruowania, 

majsterkowania, planowania i podejmowaniaintencjonalnego 

działania, prezentowania wytworów swojej pracy. 

 

12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, 

organizacjami i instytucjami,uznanymi przez rodziców za źródło 

istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunkówumożliwiających 

rozwój tożsamości dziecka. 

 

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji 

prowadzących do poznaniaprzez dziecko wartości i norm 

społecznych, których źródłem jest rodzina, grupaw przedszkolu, inne 

dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie 

rozwoju. 

 

14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych 

treści wychowawczycho nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia 

się w otoczeniu dziecka zmian i zjawiskistotnych dla jego 

bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju. 

 

15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się 

dziecka, prowadzące doosiągnięcia przez nie poziomu 

umożliwiającego podjęcie nauki w szkole. 

 

16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających 

dziecku poznawaniekultury i języka mniejszości narodowej lub 

etnicznej lub języka regionalnego –kaszubskiego. 

 



17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu 

zainteresowania dzieckajęzykiem obcym nowożytnym, chęci 

poznawania innych kultur. 

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym 

nowożytnym nie dotyczy: 

1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane zewzględu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznymoraz dzieci posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane zewzględu na 

niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym; 

2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane zewzględu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje 

niepełnosprawności, o którychmowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli 

z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak 

możliwościrealizacji przygotowania do posługiwania się językiem 

obcym nowożytnym zewzględu na indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne oraz możliwościpsychofizyczne dziecka. 

 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego 
 

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.  

 

Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje 

podstawowe czynnościhigieniczne; 

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w 

tym czynnościprecyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie 

sznurowadeł; 

3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po 

posiłku; 

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.; 



5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, 

muzycznych,naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje 

różne formy ruchu: bieżne,skoczne, z czworakowaniem, rzutne; 

6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując 

zabawki,materiały użytkowe, w tym materiał naturalny; 

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie 

przedmiotówjedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z 

wykorzystaniem odpowiednioukształtowanych chwytów dłoni, używa 

chwytu pisarskiego podczas rysowania,kreślenia i pierwszych prób 

pisania; 

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania 

prawidłowejpostawy ciała; 

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym 

na rozpoczęciesystematycznej nauki czynności złożonych, takich jak 

czytanie i pisanie. 

 

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.  

 

Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z 

ich przeżywaniem; 

2) szanuje emocje swoje i innych osób; 

3) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym 

otoczeniu, np.w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a 

także w nowej grupie dziecii osób dorosłych; 

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych 

dla dzieckaform wyrazu; 

5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie 

takie bywa dłuższelub krótsze; 

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma 

świadomość, żeodczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie; 

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; 

wdraża swojewłasne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub 

rówieśników; 

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być 

podstawą dopodejmowania natychmiastowego działania, panuje nad 

nieprzyjemną emocją,np. podczas czekania na własną kolej w zabawie 

lub innej sytuacji; 



9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia; 

10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia 

w stosunku donich życzliwość i troskę; 

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako 

źródła satysfakcjiestetycznej. 

 

 

 

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.  

 

Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek 

wobec innychosób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje 

rówieśnicze; 

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy 

przedszkolnej,grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, 

np. grupy teatralnej, grupysportowej; 

3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem; 

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, 

sytuacjiwymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego 

zachowania; 

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań 

orazprzyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy 

zasady zabawyw grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach 

użytecznych, podczasodpoczynku; 

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i 

zachowaniamispołecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, 

szacunek do ojczyzny, życzliwośćokazywana dzieciom i dorosłym – 

obowiązkowość, przyjaźń, radość; 

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając 

uwagę na ichindywidualne potrzeby; 

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe; 

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując 

komunikatywerbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania 

społeczne wobec innegodziecka, grupy. 

 

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.  

 



Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się 

w bliskimotoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, 

intencjonalnego ruchu,gestów, impresji plastycznych, technicznych, 

teatralnych, mimicznych, konstrukcjii modeli z tworzyw i materiału 

naturalnego; 

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się 

w bliskimotoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się 

językiem polskim w mowiezrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, 

mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie,poprawnie wypowiada ciche i 

głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początkui końcu w 

wybranych prostych fonetycznie słowach; 

3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty 

rzeczywiste odmedialnych, byty realistyczne od fikcyjnych; 

4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i 

spontanicznychodkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z 

poznanych liter w formie napisówdrukowanych dotyczące treści 

znajdujących zastosowanie w codziennejaktywności; 

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, 

objaśnia kolejnośćzdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, 

układa historyjki obrazkowe,recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje 

zagadki; 

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie 

czynnościom, nazywaje, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie 

słucha i nadaje znaczenie swymdoświadczeniom; 

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając 

swojąwyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, 

śpiewa piosenki,porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega 

zmiany charakteru muzyki, np.dynamiki, tempa i wysokości dźwięku 

oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, 

muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; 

śpiewa piosenkiz dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; 

chętnie uczestniczyw zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i 

zjawiska pozamuzyczne różnymiśrodkami aktywności muzycznej; 

aktywnie słucha muzyki; wykonuje lubrozpoznaje melodie, piosenki i 

pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieciw przedszkolu, np. hymn 

przedszkola, charakterystyczne dla uroczystościnarodowych (hymn 

narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. DniaBabci i 



Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w 

skupieniusłucha muzyki; 

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, 

mazakiem itp.,tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, 

odkrywa w nich fragmentywybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery 

i cyfry na gładkiej kartce papieru,wyjaśnia sposób powstania 

wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, 

przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie 

planuje ruchprzed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych 

w przestrzeni siecikwadratowej lub liniatury, określa kierunki i 

miejsca na kartce papieru; 

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i 

znakiznajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie; 

10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole 

narodowe(godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z 

regionami Polski ukrytew podaniach, przysłowiach, legendach, 

bajkach, np. o smoku wawelskim, orientujesię, że Polska jest jednym 

z krajów Unii Europejskiej; 

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i 

zabawy,zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie 

umieszczonym w niejprzedmiotom, określa ich położenie, liczbę, 

kształt, wielkość, ciężar, porównujeprzedmioty w swoim otoczeniu z 

uwagi na wybraną cechę; 

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, 

przeznaczenia, układaprzedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza 

układy przedmiotów i tworzywłasne, nadając im znaczenie, rozróżnia 

podstawowe figury geometryczne (koło,kwadrat, trójkąt, prostokąt); 

13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości 

przedmiotów,wykorzystując np. dłoń, stopę, but; 

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do 

własnej osoby,a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia 

stronę lewą i prawą; 

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, 

ćwiczeńi wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami 

głównymii porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 

do 10, eksperymentujez tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje 

dodawanie i odejmowanie w sytuacji 

użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego; 



16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych 

czynności pojęciamidotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, 

dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tymnazwami pór roku, nazwami dni 

tygodnia i miesięcy; 

17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, 

porządkuje je,rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie 

domowym; 

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. 

tęcza, deszcz,burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka 

ptaków, kwitnienie drzew,zamarzanie wody, dotyczącymi życia 

zwierząt, roślin, ludzi w środowiskuprzyrodniczym, korzystania z 

dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół; 

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie 

książek,zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami 

konstrukcyjnymi,korzystanie z nowoczesnej technologii itd.; 

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z 

najbliższego otoczenia,wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca 

dany zawód; 

21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i 

reaguje na nie;uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, 

plastycznych,konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i 

zwrotów mających znaczenie dladanej zabawy lub innych 

podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste 

wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich 

historyjekopowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. 

obrazkami, rekwizytami,ruchem, mimiką, gestami; 

22) reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub 

etnicznej, używawyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i 

innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste 

wierszyki, śpiewa piosenki; rozumieogólny sens krótkich historyjek 

opowiadanych lub czytanych wspieranychnp. obrazkiem, rekwizytem, 

gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty 

narodowej lub etnicznej; 

23) reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, 

używa wyrazówi zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych 

podejmowanych czynnościach: 

powtarza rymowanki i proste wierszyki,  

śpiewa piosenki;  



rozumie ogólny senskrótkich historyjek opowiadanych lub czytanych 

wspieranych np. obrazkiem,rekwizytem, gestem,  

zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej –kaszubskiej. 

 

 

 

Warunki i sposób realizacji 
 

1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele 

organizują zajęciawspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego 

każdą sytuację i moment pobytudziecka w przedszkolu, czyli tzw. 

zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkiedoświadczenia dzieci 

płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji 

programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia 

kierowane, jak i czasspożywania posiłków, czas przeznaczony na 

odpoczynek i charakter tego odpoczynku,uroczystości przedszkolne, 

wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest 

samodzielna zabawa. 

 

2. Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary 

rozwoju dziecka wskazująna konieczność uszanowania typowych dla 

tego okresu potrzeb rozwojowych, którychspełnieniem powinna stać 

się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynkuprzedszkola, 

jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się 

z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego 

organizacja zajęćna świeżym powietrzu powinna być elementem 

codziennej pracy z dzieckiem w każdejgrupie wiekowej. 

 

3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę 

możliwości dzieci, ichoczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania 

swoich stanów emocjonalnych,komunikacji oraz chęci zabawy. 

Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą sięsytuację edukacyjną 

prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacjeedukacyjne 

wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich 

rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane 

zabawamiprowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak 

liczenie, czytanie, a nawetpisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do 



wykonywania tychże czynności zgodniez fizjologią i naturą 

pojawiania się tychże procesów. 

 

4. Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko 

poznaje alfabet literdrukowanych. Zabawa rozwija w dziecku 

oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jestnajlepszym 

rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy 

przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do 

optymalizacji  napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy 

kreśleniu znaków o charakterzeliteropodobnym, ćwiczeń czytania 

liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranegoznaku graficznego. 

W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się 

czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do 

nauki czytaniai pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji. 

 

5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują 

przestrzeń ich rozwoju,włączając do zabaw i doświadczeń 

przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach orazich zaciekawienie 

elementami otoczenia. 

 

6. Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko 

zmieniającym sięotoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się 

miejscem, w którym dziecko otrzymapomoc w jego rozumieniu. 

 

7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest 

na rytmie dnia,czyli powtarzających się systematycznie fazach, które 

pozwalają dziecku na stopniowezrozumienie pojęcia czasu i 

organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju,zapewniając 

mu zdrowy rozwój. 

 

8. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod 

okiem specjalistów 

tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość 

szkolną. Nauczycielezwracają uwagę na konieczność tworzenia 

stosownych nawyków ruchowych u dzieci,które będą niezbędne, aby 

rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania 

wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości 

szkolnej mają zajęciarytmiki, które powinny być prowadzone w 



każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, zeszczególnym 

uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy. 

 

9. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w 

rozwoju ich dziecka,zachęcają do współpracy w realizacji programu 

wychowania przedszkolnego oraz 

opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w 

danym roku mają 

rozpocząć naukę w szkole. 

 

10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym 

nowożytnym powinno byćwłączone w różne działania realizowane w 

ramach programu wychowaniaprzedszkolnego i powinno odbywać się 

przede wszystkim w formie zabawy. Należystworzyć warunki 

umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych 

sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. 

poprzez kierowaniedo dzieci bardzo prostych poleceń w języku 

obcym w toku różnych zajęć i zabaw,wspólną lekturę książeczek dla 

dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek,prostych 

wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku 

obcym. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać 

naturalne sytuacjewynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby 

powtórzyć lub zastosować w dalszejzabawie poznane przez dzieci 

słowa lub zwroty. 

Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się 

którym będąprzygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub 

innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki 

język obcy nowożytny jest nauczanyw szkołach podstawowych na 

terenie danej gminy. 

 

11. Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, 

dlatego proponuje siętakie jej zagospodarowanie, które pozwoli 

dzieciom na podejmowanie różnorodnychform działania. Wskazane 

jest zorganizowanie stałych i czasowych kącikówzainteresowań.  

Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, 

artystyczny,przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki 



związane z realizowaną tematyką,świętami okolicznościowymi, 

specyfiką pracy przedszkola. 

 

12. Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne 

wykorzystywanew motywowaniu dzieci do podejmowania 

samodzielnego działania, odkrywania zjawiskoraz zachodzących 

procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowaniado 

prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde 

dziecko miałomożliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych 

ograniczeń czasowych. 

 

13. Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio 

wyposażone miejscaprzeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, 

materac, mata, poduszka), jak równieżelementy wyposażenia 

odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

14. Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków 

(kulturalne, spokojneich spożywanie połączone z nauką posługiwania 

się sztućcami), a także możliwośćwybierania potraw przez dzieci 

(walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich 

komponowania. 

 

15. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac 

porządkowych np. po i przedposiłkami, po zakończonej zabawie, 

przed wyjściem na spacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. 

Zadaniem szkoły jestłagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, 

przygotowanie do wykonywaniaobowiązków ucznia oraz wdrażanie 

do samorozwoju. Szkoła zapewnia bezpieczne warunkioraz przyjazną 

atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i 

potrzebyedukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w 

szkole podstawowej jest dbałośćo integralny rozwój biologiczny, 

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

 

Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone 

na dwa etapy edukacyjne: 

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – 

edukacjawczesnoszkolna; 

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

 

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu: 
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, 

współpracy,solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla 

tradycji, wskazywanie wzorcówpostępowania i budowanie relacji 

społecznych, sprzyjających bezpiecznemurozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele); 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, 

narodowej,regionalnej i etnicznej; 

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i 

szacunku dla godnościinnych osób; 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i 

przedsiębiorczość; 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, 

rozumowania,argumentowania i wnioskowania; 



6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju 

umiejętności; 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do 

nauki; 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie 

takichumiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i 

uporządkowanyzrozumieć świat; 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i 

określaniu drogidalszej edukacji; 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy 

oraz zaspokajaniei rozbudzanie jego naturalnej ciekawości 

poznawczej; 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, 

aktywności w życiuspołecznym oraz odpowiedzialności za 

zbiorowość; 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia 

opartegona umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

 

Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia 

ogólnego w szkole podstawowej to: 

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach 

obcych nowożytnych; 

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu 

codziennym, a takżekształcenie myślenia matematycznego; 

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz 

wykorzystanie informacjiz różnych źródeł; 

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze 

świadomymwykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z 

informatyki, w tymprogramowanie; 

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik 

mediacyjnych; 

6) praca w zespole i społeczna aktywność; 

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego 

oraz kraju. 

 

W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa na każdym 

przedmiocie kształtujekompetencje językowe uczniów oraz dba o 



wyposażenie uczniów w wiadomościi umiejętności umożliwiające 

komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny 

i zrozumiały. 

 

Ważnym zadaniem szkoły jest kształcenie w zakresie 

porozumiewania się w językach obcych nowożytnych. 
 

W klasach I–VI szkoły podstawowej uczniowie uczą się jednego 

językaobcego nowożytnego, natomiast w klasach VII i VIII – dwóch 

języków obcych nowożytnych. 

 

Od klasy VII uczniowie mogą także realizować nauczanie 

dwujęzyczne, jeżeli szkołazorganizuje taką formę kształcenia. 

Zadaniem szkoły podstawowej jest wprowadzenie uczniów w świat 

literatury, ugruntowanieich zainteresowań czytelniczych oraz 

wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne dokrytycznego 

odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury. Szkoła 

podejmujedziałania mające na celu rozbudzenie u uczniów 

zamiłowania do czytania oraz działaniasprzyjające zwiększeniu 

aktywności czytelniczej uczniów, kształtuje postawę dojrzałego 

i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do otwartego dialogu 

z dziełem literackim. 

 

ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
 

W procesie kształcenia i wychowania wskazuje rolę biblioteki 

(szkolnej, publicznej,naukowej i in.) oraz zachęca do podejmowania 

indywidualnych prób twórczych. 

 

Wysokie kompetencje czytelnicze wpływają na sukces uczniów w 

szkole, a w późniejszymżyciu pozwalają pokonywać uczniom 

ograniczenia i trudności związane z mniej sprzyjającym 

środowiskiem społecznym. 

Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i 

refleksyjnego przetwarzaniatekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z 

najważniejszych umiejętności zdobywanych przezucznia w procesie 

kształcenia. 



Dzieci, które dużo czytają, mają bogaty zasób słownictwa, z łatwością 

nazywają swojeuczucia i wchodzą w relacje z rówieśnikami, rzadziej 

sprawiają kłopoty wychowawcze, mająclepiej rozwiniętą wyobraźnię 

umożliwiającą obiektywne spojrzenie na zachowania własnei innych, 

w konsekwencji lepiej radzą sobie z obowiązkami szkolnymi, a także 

funkcjonowaniem w społeczności szkolnej. 

 

Ważne jest, aby zainteresować ucznia czytaniem na poziomie szkoły 

podstawowej. Uczeńpowinien mieć zapewniony kontakt z książką, np. 

przez udział w zajęciach, na którychczytane są na głos przez 

nauczycieli fragmenty lektur, lub udział w zajęciach prowadzonych 

w bibliotece szkolnej. W ten sposób rozwijane są kompetencje 

czytelnicze, które ukształtująnawyk czytania książek również w 

dorosłym życiu. 

 

ZADANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII 

INFORMACYJNEJ 
 

Szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i 

umiejętności potrzebnych dorozwiązywania problemów z 

wykorzystaniem metod i technik wywodzących sięz informatyki, w 

tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, 

posługiwaniasię aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i 

wykorzystywania informacji z różnychźródeł, posługiwania się 

komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz 

stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów 

m.in. do pracy nadtekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania 

informacji i jej prezentacji w różnychpostaciach. 

Szkoła ma również przygotowywać ich do dokonywania świadomych 

i odpowiedzialnychwyborów w trakcie korzystania z zasobów 

dostępnych w Internecie, krytycznej analizyinformacji, bezpiecznego 

poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania 

i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi 

użytkownikami sieci. 

 

ZINDYWIDUALIZOWANE WSPOMAGANIE 

KAŻDEGO UCZNIA 



Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na 

celuzindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, 

stosownie do jego potrzebi możliwości. 

Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z 

niepełnosprawnością intelektualnąw stopniu lekkim, nauczanie 

dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa 

uczenia się. Wybór form indywidualizacji nauczania powinien 

wynikać z rozpoznaniapotencjału każdego ucznia. Jeśli nauczyciel 

pozwoli uczniowi na osiąganie sukcesu na miaręjego możliwości, 

wówczas ma on szansę na rozwój ogólny i edukacyjny. Zatem 

nauczycielpowinien tak dobierać zadania, aby z jednej strony nie 

przerastały one możliwości ucznia(uniemożliwiały osiągnięcie 

sukcesu), a z drugiej nie powodowały obniżenia motywacji do 

radzenia sobie z wyzwaniami. 

 

ZADANIA W ZAKRESIEEDUKACJI 

ZDROWOTNEJ 
Ważną rolę w kształceniu i wychowaniu uczniów w szkole 

podstawowej odgrywa edukacjazdrowotna. Zadaniem szkoły jest 

kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tymwdrożenie ich 

do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i 

innych osób,a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego 

odżywiania się, korzyści płynącychz aktywności fizycznej, a także 

stosowania profilaktyki. 

 

Kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu 

postaw obywatelskich,patriotycznych i społecznych uczniów. 

Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczuciatożsamości narodowej, 

przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie 

i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego 

i lokalnego, w tym doangażowania się w wolontariat. Szkoła dba o 

wychowanie dzieci i młodzieży w duchuakceptacji i szacunku dla 

drugiego człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska 

przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach 

zrównoważonego rozwoju,motywuje do działań na rzecz ochrony 

środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią. 

 



Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku 

kształcenia i zawodu.Szkoła prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego. 

ZASTOSOWANIE METODY PROJEKTU 
Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów 

w dorosłym życiu manabywanie kompetencji społecznych takich jak 

komunikacja i współpraca w grupie, w tymw środowiskach 

wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych 

orazorganizacja i zarządzanie projektami. 

Zastosowanie metody projektu, oprócz wspierania w nabywaniu 

wspomnianych wyżejkompetencji, pomaga również rozwijać u 

uczniów przedsiębiorczość i kreatywność orazumożliwia stosowanie 

w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych. 

Metoda projektu zakłada znaczną samodzielność i odpowiedzialność 

uczestników, co stwarzauczniom warunki do indywidualnego 

kierowania procesem uczenia się. Wspiera integracjęzespołu 

klasowego, w którym uczniowie, dzięki pracy w grupie, uczą się 

rozwiązywaniaproblemów, aktywnego słuchania, skutecznego 

komunikowania się, a także wzmacniająpoczucie własnej wartości. 

Metoda projektu wdraża uczniów do planowania oraz 

organizowania pracy, a także dokonywania samooceny. Projekty 

swoim zakresem mogąobejmować jeden lub więcej przedmiotów. 

Pozwalają na współdziałanie szkoły ześrodowiskiem lokalnym oraz 

na zaangażowanie rodziców uczniów. 

Projekty mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo. 

Uczniowie podczas pracy nadprojektami powinni mieć zapewnioną 

pomoc nauczyciela – opiekuna. Nauczycielekorzystający z metody 

projektu mogą indywidualizować techniki pracy, różnicując 

wymagania. 

Wyboru treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, którebędą realizowane metodą projektu, może 

dokonywać nauczyciel samodzielnie lubw porozumieniu z uczniami. 

Projekt, w zależności od potrzeb, może być realizowany np. przez 

tydzień, miesiąc, semestrlub być działaniem całorocznym. W 

organizacji pracy szkoły można uwzględnić również  takie 

rozwiązanie, które zakłada, że w określonym czasie w szkole nie są 



prowadzone zajęciaz podziałem na poszczególne lekcje, lecz są one 

realizowane metodą projektu. 

Przy realizacji projektu wskazane jest wykorzystywanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 

 

 

Opis wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w szkole 

podstawowej jestprzedstawiany w języku efektów uczenia się, 

zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji1). 

 

Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 

Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-

profilaktyczny szkołytworzą spójną całość i muszą uwzględniać 

wszystkie wymagania opisane w podstawieprogramowej. Ich 

przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i 

każdegonauczyciela. 

 

Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele 

wykonują również działaniaopiekuńcze odpowiednio do istniejących 

potrzeb. 

 

Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów 

polityki oświatowejpaństwa. Wychowanie młodego pokolenia jest 

zadaniem rodziny i szkoły, która w swojejdziałalności musi 

uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego 

obowiązkównależy stwarzanie właściwych warunków wychowania. 

Zadaniem szkoły jest ukierunkowanieprocesu wychowawczego na 

wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego 

oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede 

wszystkim podmiotowetraktowanie ucznia, a wartości skłaniają 

człowieka do podejmowania odpowiednich wyborówczy decyzji.  

 

--------------------------------------      
1) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm.). 



 

 

 

W realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła 

podejmujedziałania związane z miejscami ważnymi dla pamięci 

narodowej, formami upamiętnianiapostaci i wydarzeń z przeszłości, 

najważniejszymi świętami narodowymi i symbolamipaństwowymi. 

 

W szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym, obejmującym klasy 

I–III – edukacjawczesnoszkolna, edukacja realizowana jest w formie 

kształcenia zintegrowanego.  

 

Na II etapieedukacyjnym, obejmującym klasy IV–VIII, realizowane 

następujące przedmioty: 

1) język polski; 

2) język obcy nowożytny; 

3) drugi język obcy nowożytny; 

4) muzyka; 

5) plastyka; 

6) historia; 

7) wiedza o społeczeństwie; 

8) przyroda; 

9) geografia; 

10) biologia; 

11) chemia; 

12) fizyka; 

13) matematyka; 

14) informatyka; 

15) technika; 

16) wychowanie fizyczne; 

17) edukacja dla bezpieczeństwa; 

18) wychowanie do życia w rodzinie2); 

19) etyka; 

------------------------------------------------ 
2) Sposób nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie określają 

przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 3ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o 

planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późn. zm.). 



 

 

20) język mniejszości narodowej lub etnicznej3); 

21) język regionalny – język kaszubski3). 

 

I etap edukacyjny: klasy I–III – edukacja 

wczesnoszkolna 
Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego 

rozwoju dziecka. Proceswychowania i kształcenia prowadzony w 

klasach I–III szkoły podstawowej umożliwiadziecku odkrywanie 

własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń 

nadrodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. Edukacja na tym 

etapie jest ukierunkowanana zaspokojenie naturalnych potrzeb 

rozwojowych ucznia. Szkoła respektuje podmiotowośćucznia w 

procesie budowania indywidualnej wiedzy oraz przechodzenia z 

wieku dziecięcegodo okresu dorastania. W efekcie takiego wsparcia 

dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia naukina II etapie edukacyjnym. 

 

Do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej 

należy: 
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez 

organizowanie sytuacjiedukacyjnych umożliwiających 

eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń 

orazpoznawaniepolisensoryczne, stymulujących jego rozwój we 

wszystkich obszarach: 

fizycznym,  

emocjonalnym,  

społecznym i  

poznawczym; 

2) zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku 

dla uzyskaniaciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do 

wszystkich dzieci, w tymrozwijających się w sposób nieharmonijny, 

wolniejszy lub przyspieszony; 

------------------------------------    
3) Przedmiot język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz przedmiot język 

regionalny – język kaszubski jest realizowany w szkołach (oddziałach) z 

nauczaniem języka mniejszości narodowych lub etnicznych oraz języka 



regionalnego – języka kaszubskiego, zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemieoświaty (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.). 

3) wspieranie: 

a) aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z 

rozwijających sięumysłowych procesów poznawczych, niezbędnych 

do tworzenia własnychwzorów zabawy, nauki i odpoczynku, 

b) wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące 

doosiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się; 

 

4) wybór (opracowanie) programu nauczania opartego na treściach 

adekwatnych dopoziomu rozwoju dzieci, ich możliwości 

percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania orazuwzględniającego 

potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób 

nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

 

5) planowa realizacja programu nauczania szanująca godność 

uczniów, ich naturalneindywidualne tempo rozwoju, wspierająca 

indywidualność, oryginalność, wzmacniającapoczucie wartości, 

zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności własnej 

i współdziałania w grupie; 

 

6) zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju 

ucznia, źródełinformacji i nowoczesnych technologii; 

 

    7) organizacja zajęć: 

a) dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań 

rozwojowych dzieci,wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość 

odkrywania wiedzy, rozumieniaemocji, uczuć własnych i innych osób, 

sprzyjających utrzymaniu zdrowiapsychicznego, fizycznego i 

społecznego (szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej), 

b) umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, 

wykonywanieeksperymentów naukowych, eksplorację, 

przeprowadzanie badań, rozwiązywanieproblemów w zakresie 

adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych nadanym etapie 

oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego 

dziecka, 



c) wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i 

zachowania adekwatnedo poznawanych wartości, takich jak: 

bezpieczeństwo własne i grupy, sprawnośćfizyczna, zaradność, 

samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku, 

d) wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze 

stopniowego przejściaz dzieciństwa w wiek dorastania, 

e) umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których 

źródłem jestrodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i 

regionalna, naród, orazrozwijanie zachowań wynikających z tych 

wartości, a możliwych do zrozumieniaprzez dziecko na danym etapie 

rozwoju, 

f) wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i 

potrzebę jejwspółtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu 

rozwojowego dziecka,uwzględniających możliwości percepcji i 

rozumienia tych zagadnień na danymetapie rozwoju dziecka, 

g) wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego 

eksplorację,możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań 

składników środowiskaprzyrodniczego, poznanie wartości i norm, 

których źródłem jest zdrowyekosystem, oraz zachowań wynikających 

z tych wartości, a także odkrycia przezdziecko siebie jako istotnego 

integralnego podmiotu tego środowiska, 

h) umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych 

narodów,w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk 

przyrodniczych, sztuki,a także zabaw i zwyczajów dzieci innych 

narodowości, uwzględniającychmożliwości percepcji i rozumienia 

tych zagadnień na danym etapie rozwojudziecka; 

 

    8) organizacja przestrzeni edukacyjnej: 

a) ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz możliwość 

osiągania celówedukacyjnych i wychowawczych, 

b) umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie 

umiejętnościspołecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz 

zapewniającej poczuciebezpieczeństwa, 

c) stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i 

poczuciatożsamości, umożliwiającej integrację uczniów, ich 

działalność artystyczną,społeczną i inną wynikającą z programu 

nauczania oraz programuwychowawczo-profilaktycznego; 

 



9) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, 

organizacjami i instytucjami,uznanymi przez rodziców za źródło 

istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunkówumożliwiających 

rozwój tożsamości dziecka; 

 

10) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych 

treściwychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia 

się w otoczeniudziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego 

bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

 

11) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się 

dziecka, prowadzące doosiągnięcia przez nie umiejętności 

samodzielnego uczenia się. 

 

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

 

 

RAMOWE PLANY NAUCZANIA 
 

Załączniki do rozporządzenia  

                                                                                               Ministra Edukacji Narodowej 

                                                                                               z dnia 17 marca 2017 r. (poz.…) 

 

Załącznik nr 1 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W TYM 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ, Z WYJĄTKIEM SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU 

UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM7) 

  Klasy I–III Razem 

w 
Tygodniowy wymiar godzin w 

                                                           

7)
Nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału 

integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej lub szkoły podstawowej 

integracyjnej. 
 



 

Lp. 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

klasie trzyletni

m 

okresie 

nauczan

ia 

I II III 

1. Edukacja wczesnoszkolna 20 20 20 60 

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły 2 2 

Ogółem 62 62 

Religia  -  etyka 2)   

Język mniejszości narodowej  -  język 

mniejszości etnicznej  -  język regionalny  

-  własna historia i kultura 3) 

  

Geografia paostwa, z którego obszarem 

kulturowym utożsami się mniejszośd 

narodowa 4) 

  

Zajęcia sportowe 5)   

Dodatkowe zajęcia edukacyjne 6)   

Język migowy 6)   

Zajęcia z zakresu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej 7) 

  

 

 

 

 

 

 

Klasy IV–VIII 

  Tygodniowy wymiar godzin                                          Razem w 



 

Obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne  

i zajęcia z wychowawcą 

w klasie pięcioletn

im  

okresie 

nauczania 

 

IV 

 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

1. Język polski 5 5 5 5 5 25 

2. Język obcy nowożytny 3 3 3 3     

+ 22) 

2 

3    

+ 22) 

2 

15     

+ 48) 

 4 

3. Drugi język obcy nowożytny9) - - - 

4. Muzyka 1 1 1 1     - 4 

5. Plastyka 1 1 1 1 - 4 

6. Historia 1 2 2 2 2 9 

7. Wiedza o społeczeostwie - - - - 2 2 

8. Przyroda 2 - - - - 2 

9. Geografia - 1 1 2 1 5 

10. Biologia - 1 1 2 1 5 

11. Chemia - - - 2 2 4 

12. Fizyka - - - 2 2 4 

13. Matematyka 4 4 4 4 4 20 

14. Informatyka 1 1 1 1 1 5 

15. Technika 1 1 1 - - 3 

16. Wychowanie fizyczne 4 4 4 4 4 20 

17. Edukacja dla bezpieczeostwa - - - - 1 1 

                                                           

 
 



18. Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 1 5 

Razem na obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne i zajęcia z wychowawcą 

24 25 25 32+ 

22) 

31+ 

22) 

   137+42) 

Godziny do dyspozycji dyrektora 

szkoły 

3 3 

Ogółem 

 

140+ 42) 

religia  

wychowanie do życia w rodzinie  

Język mniejszości narodowej                               

-  język mniejszości etnicznej                                        

-  język regionalny                                                       

-  własna historia i kultura 3) 

 

Geografia paostwa, z którego 

obszarem kulturowym utożsami się 

mniejszośd narodowa 4) 

 

Zajęcia sportowe 5)  

Dodatkowe zajęcia edukacyjne 6)  

Język migowy 6)  

Zajęcia z zakresu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej 7) 

 

 

Doradztwo zawodowe 

 

- 

 

- 

 

- 

mini

mum 

10 

godzi

n w 

roku 

minim

um 10 

godzin

w roku 

minimu

m 20 

godzinw 

dwuletn

im 

okresie 

nauczan

ia  

 

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



2) Wymiar godzin zajęć religii lub etyki określają przepisy wydane na podstawie art.12 ust. 2 

ustawy o systemie oświaty. 

 

3) Wymiar godzin zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka 

regionalnego oraz własnej  historii i kultury określają przepisy wydane na podstawie art. 

13 ust.3 ustawy o systemie oświaty. 

 

4) Wymiar godzin geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się 

mniejszość narodowa, określają przepisy wydane na podstawie art.13 ust. 3 ustawy o 

systemie oświaty; zajęcia są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący 

szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia. 

 

5) Dotyczy oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego; 

wymiar godzin zajęć sportowych określają przepisy wydane na podstawie art. 18 ust. 5 

ustawy –  Prawo oświatowe. 

 

6) Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia języka migowego są realizowane w przypadku 

przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć, zgodnie z § 3 ust.  

1 pkt 2 i 3 rozporządzenia. 

 

7) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej są realizowane zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe. 

 

8) Dodatkowe godziny na nauczanie języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem 

nauczania w oddziałach dwujęzycznych. 

 

9) Nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

uczęszczających do szkoły podstawowej specjalnej, oddziału specjalnego w szkole 

podstawowej ogólnodostępnej, szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego 

w szkole podstawowej ogólnodostępnej lub szkoły podstawowej integracyjnej, przy czym na 

wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia uczeń ten może uczyć się drugiego języka obcego 

nowożytnego. Jeżeli uczeń nie uczy się drugiego języka obcego nowożytnego, uczęszcza na 

zajęcia z techniki.  

 

10) Wymiar godzin  przeznaczonych na realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie  

określają przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o 

planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 

ciąży. 

 

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

UWAGI ! 

1. W klasach I – III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny  –  edukacja 

wczesnoszkolna) podziału godzin w każdej klasie na poszczególne 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne:  

edukacja polonistyczna,  



edukacja matematyczna,  

edukacja społeczna,  

edukacja przyrodnicza,  

edukacja plastyczna,  

edukacja techniczna,  

edukacja informatyczna,   

edukacja muzyczna i  

edukacja językowa – język obcy nowożytny  

dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.  

W klasach I – III szkoły podstawowej na zajęcia wychowania fizycznego 

należy przeznaczyć po 3 godziny tygodniowo w każdej klasie.  

 

W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu edukacji plastycznej, 

edukacji informatycznej, edukacji muzycznej,  wychowania fizycznego lub 

edukacji językowej – języka obcego nowożytnego nauczycielom posiadającym 

odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art.  

9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60), innym niż nauczyciel, któremu powierzono 

prowadzenie edukacji wczesnoszkolnej, tygodniowy wymiar godzin tych zajęć 

wynosi dla: 

1) edukacji plastycznej, edukacji informatycznej i edukacji muzycznej 

– po 1 godzinie w każdej klasie;  

2) wychowania fizycznego – po 3 godziny w każdej klasie;  

3) edukacji językowej  – języka obcego nowożytnego  

– po 2 godziny w każdej klasie.  

 

2. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów 

niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi: 

1) w oddziale specjalnym  – po 12 godzin na oddział;  

2) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym  – po 2 godziny na ucznia. 

 

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

TAK JEST DOTYCHCZAS 



Dz. U. rok 2012 poz. 204 
 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)

 

z dnia 7 lutego 2012 r. 

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 

(Dz. U. z dnia 22 lutego 2012 r.) 

 

JAK WYGLĄDA RAMOWY PLAN NAUCZANIA                                           

przed 1 września 2017 r.? 

 I ETAP EDUKACYJNY 

1.W klasach I-III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny - edukacja 

wczesnoszkolna) w trzyletnim okresie nauczania: 

         1) minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

wynosi: 

 

a) edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, 

edukacja matematyczna i zajęcia techniczne - łącznie       1150 godzin 

(podziału godzin na poszczególne zajęcia dokonuje nauczyciel prowadzący 

dane zajęcia), 

b) język obcy nowożytny - 190 godzin, 

c) edukacja muzyczna        - 95 godzin, 

d) edukacja plastyczna          - 95 godzin, 

e) zajęcia komputerowe     - 95 godzin, 

f) wychowanie fizyczne   - 290 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. 

      1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas 

na I etapie edukacyjnym wynosi: 

a) klasa I      -          20 godzin, 

b) klasa II -        21 godzin, 

c) klasa III - 21 godzin; 

 

 II ETAP EDUKACYJNY 



2.W klasach IV-VI szkoły podstawowej (II etap edukacyjny) w trzyletnim 

okresie nauczania: 

 

1) minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z 

wychowawcą wynosi: 

 

a) język polski - 510 godzin, 

b) język obcy nowożytny - 290 godzin, 

c) muzyka - 95 godzin, 

d) plastyka - 95 godzin, 

e) historia i społeczeństwo - 130 godzin, 

f) przyroda - 290 godzin, 

g) matematyka - 385 godzin, 

h) zajęcia komputerowe - 95 godzin, 

i) zajęcia techniczne - 95 godzin, 

j) wychowanie fizyczne - 385 godzin, 

k) 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. 

 

3. 

      2) obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla 

uczniów poszczególnych klas na II etapie edukacyjnym wynosi: 

a) klasa IV - 25 godzin, 

b) klasa V - 26 godzin, 

c) klasa VI - 28 godzin; 

 

Wcześniejsza emerytura i świadczenie 

kompensacyjne nauczycieli 

 
Dz.U.2009.97.800  

Ustawa 

z dnia 22 maja 2009 r.  

o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 

 
Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje 

nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:  

 osiągnęli wymagany wiek (patrz poniżej); 



 mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z 

dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych wynoszący 30 lat (Dz. U. z 2009 r. Nr 

153, poz. 1227 z późn. zm.), w tym 20 lat wykonywania pracy w 

wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć w:  

o publicznych i niepublicznych przedszkolach, 

o szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych, 

o publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia 

ustawicznego i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 

i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

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

 rozwiązali stosunek pracy. 

Nauczyciel ma prawo do świadczenia, jeżeli ukończył:  

 55 lat - w latach 2009-2014; 

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

w latach 2015-2016; 

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

w latach 2017-2018; 

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

w latach 2019-2020; 

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

w latach 2021-2022; 

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

w latach 2023-2024; 

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

w latach 2025-2026; 

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

w latach 2027-2028; 

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

w latach 2029-2030; 

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

w latach 2031-2032. 

Proponowane rozwiązania emerytalne dla 

nauczycieli, którzy w wyniku zmian mogą utracić 

pracę. 



Sejm uchwalił ustawę obniżającą wiek emerytalny do 65 i 60 lat.  

Nowe przepisy wejdą w życie 1 października 2017 r. 

Wbrew pozorom, będą one miały istotne znaczenie także dla 

nauczycieli, którzy zamierzają skorzystać z emerytury z art. 88              

Karty Nauczyciela. 

Powrót systemu 65/60 
Prezydencki projekt ustawy zmieniającej ustawę o emeryturach i 

rentach z FUS wpłynął do Sejmu niespełna rok temu, w dniu 30 

listopada 2015 r. Po długotrwałym, trwającym blisko rok procesie 

legislacyjnym, w dniu 16 listopada 2016 r. Sejm przegłosował 

reformę systemu emerytalnego.  

Nowe przepisy wchodzą w życie1 października 2017 r. i przewidują 

obniżenie wieku emerytalnego do 65 lat (mężczyźni) i 60 lat 

(kobiety). 

Nauczyciele chcący skorzystać z emerytury                                             

z art. 88 Karty Nauczyciela muszą się pospieszyć 
Obniżenie wieku emerytalnego będzie miało znaczenie dla 

nauczycieli i pracowników, którzy nie są uprawnieni do żadnej                            

z wcześniejszych emerytur i oczekują na osiągnięcie wieku 

emerytalnego, a ewentualnie przebywają na świadczeniu 

kompensacyjnym (dotyczy wyłącznie nauczycieli).  

Niemniej jednak będzie ono również istotne dla nauczycieli, którzy 

nabyli prawo do emerytury nauczycielskiej przyznawanej bez względu 

na wiek z art. 88 Karty Nauczyciela.  

Emerytura ta dotychczas była obliczana na tzw. starych 

zasadach,  a więc z uwzględnieniem okresów składkowych i 

nieskładkowych.  

Emerytura obliczona w taki sposób była zwykle                                                         

dużo korzystniejsza                                                                                                                       

niż emerytura obliczona na tzw. nowych zasadach, a więc np. 

emerytura powszechna. 

BARDZO WAŻNY WARUNEK ! 
Warunkiem przejścia na emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela 

obliczoną na tzw. starych zasadach było przejście na nią przed 

osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.  



W konsekwencji nauczyciele, którzy zamierzają skorzystać z tej 

emerytury, a w dniu 1 października 2017 r.osiągną wiek 65/60 lat, 

będą musieli przejść na nią przed osiągnięciem obniżonego 

powszechnego wieku emerytalnego.  

W przeciwnym wypadku emerytura zostanie naliczona na tzw. 

nowych, mniej korzystnych zasadach.   

 

BARDZO WAŻNY PRZYWILEJ ! 
Ustawodawca przewidział jednak w tym zakresie przepis przejściowy, 

zgodnie z którym przejście na emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela 

obliczoną według tzw. starych zasad będzie możliwe dla 

nauczycieli, którzy w okresie do 31 sierpnia 2018 r. osiągną wiek 

wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn - pod warunkiem, 

że złożą oni wniosek o emeryturę w terminie do 31 sierpnia 2018 r. 

 

Pakiet ochronny dla nauczycieli objętych reformą 

szkolnictwa  -  przepisy przejściowe w latach                                  

2017 – 2019. 

Rozwiązania przejściowe, jakie przewiduje dla 

nauczycieli ustawa Karta Nauczyciela? 

 

Rozszerzenie zakresu stosowania art. 18 ustawy- Karta 

Nauczyciela,  

w którym uregulowane są kwestie przenoszenia do innej szkoły lub na 

inne stanowisko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania 

– na nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na 

czas nieokreślony (bez względu na wymiar zatrudnienia).  

 

Jednocześnie wyłączony będzie warunek konieczności zapewnienia 

przeniesionemu nauczycielowi mieszkania służbowego oraz miejsca 

pracy dla małżonka, będącego nauczycielem.  

 



Zawieszenie stosowania art. 19,  co uniemożliwi przenoszenie 

nauczycieli mianowanych  bez ich zgody, pozostawiając decyzję                    

o ewentualnym przeniesieniu samemu nauczycielowi . 

 

 

Art. 116. W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r.:  

 

       1) przepisy art. 18 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), zwanej dalej „ustawą 

– Karta Nauczyciela” stosuje się także do nauczycieli, których 

stosunek pracy został nawiązany na podstawie umowy o pracę na 

czas nieokreślony;  

 [Art. 18. 1. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być 

przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w 

tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub 

inne stanowisko. 

4. Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do 

innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być 

przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą 

dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Przeniesienia nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania, 

który otrzymał na podstawie odrębnych przepisów skierowanie do innej szkoły, 

dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel otrzymał skierowanie, w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, i po 

zawiadomieniu organów prowadzących te szkoły. ] 

 

       2) nie stosuje się art. 18 ust. 2 oraz art. 19 ustawy – Karta 

Nauczyciela;  

[Art. 18. 2. Przeniesienie nauczyciela z urzędu, w trybie określonym w ust. 1, 

do innej miejscowości może nastąpić pod warunkiem: 

1) zapewnienia nauczycielowi w nowym miejscu pracy odpowiedniego do 

jego stanu rodzinnego mieszkania oraz miejsca pracy dla współmałżonka, 

jeśli jest on nauczycielem; 

Art. 19. 1. W razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku 

nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom 

programowym szkoły, organ prowadzący szkołę może przenieść nauczyciela 



zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkoły – bez zgody nauczyciela, 

jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio 

zajmowane stanowisko. 

2. W wypadku określonym w ust. 1, a dotyczącym pracy w innej szkole w innej 

miejscowości, nauczycielowi przysługuje: 

1) czterodniowy tydzień pracy; 

2) dodatek za uciążliwość pracy w wysokości 20 % wynagrodzenia 

zasadniczego; 

3) zakwaterowanie w miejscu czasowego zatrudnienia. ] 

 

Modyfikacja dotychczasowych zasad uzupełniania etatu oraz 

zmniejszania obowiązkowego wymiaru zajęć określonych w art. 

22 ust. 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela,  
 umożliwi nauczycielom uzupełnianie etatu w innej szkole                          

w przypadku zatrudnienia  w dotychczasowym miejscu pracy                             

w wymiarze mniejszym niż ½ obowiązkowego tygodniowego 

wymiaru zajęć.  
Ponadto umożliwia to kontynuację zatrudnienia w drodze 

mianowania nauczycielom zatrudnionym w wymiarze niższym niż 

½ obowiązkowego wymiaru zatrudnienia.  

 

Art. 116. W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r.:  

3) organ prowadzący może nałożyć na nauczyciela obowiązek 

podjęcia pracy w innym przedszkolu, innej szkole lub placówce albo 

przedszkolach, szkołach lub placówkach i na tym samym lub – za 

jego zgodą – na innym stanowisku, w celu uzupełnienia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych, jeżeli  

w dotychczasowym miejscu pracy nauczyciel zatrudniony jest w 

wymiarze równym lub mniejszym niż połowa obowiązkowego 

wymiaru zajęć;  

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna 
Art. 116. W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r.:  

4) liczba uczniów przypadających na jeden etat pedagoga, 

psychologa lub logopedy, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach 

oraz ich zespołach prowadzonych przez daną jednostkę samorządu 



terytorialnego, nie może być wyższa niż liczba uczniów 

przypadająca na jeden etat pedagoga, psychologa lub logopedy 

zatrudnionych  

w przedszkolach, szkołach oraz ich zespołach prowadzonych przez tę 

jednostkę samorządu terytorialnego, w roku szkolnym 2016/2017 

Przydzielanie w roku szkolnym 2019/2020 godzin 

ponadwymiarowych w szkołach ponadpodstawowych  
Art. 117. 1. W roku szkolnym 2019/2020:  

1) w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie 

koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel 

zatrudniony w szkole ponadpodstawowej prowadzonej przez 

jednostkę samorządu terytorialnego może być zobowiązany do 

odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z 

posiadaną specjalnością; średnia liczba godzin ponadwymiarowych 

przypadająca na etat nauczyciela w danej szkole nie może przekroczyć 

średniej liczby godzin ponadwymiarowych przypadających na etat 

nauczyciela w tej szkole w roku szkolnym 2016/2017;  

2) ograniczenie, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy nauczycieli 

przedmiotów teoretycznych  

w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz 

na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej 

nauki zawodu oraz nauczycieli przedmiotów artystycznych w 

szkołach artystycznych;  

3) do nauczycieli, o których mowa w pkt 1 przepisy art. 35 ustawy – 

Karta Nauczyciela, stosuje się odpowiednio.  

Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego 

zatrudnienia 
Art. 118. W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub 

kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w innym przedszkolu, 

innej szkole lub placówce przez nauczyciela zatrudnionego  w 

pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody 

dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, wskazanej jako 

podstawowe miejsce zatrudnienia. Podjęcie lub kontynuowanie po 

dniu wejścia w życie ustawy dodatkowego zatrudnienia w innym 

przedszkolu, innej szkole lub placówce bez zgody dyrektora 

przedszkola, szkoły lub placówki stanowi podstawę rozwiązania 



stosunku pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za 

trzymiesięcznym wypowiedzeniem.  

 Przepisu nie stosuje się do nauczycieli przedmiotów 

teoretycznych w szkołach lub placówkach prowadzących kształcenie 

zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, 

nauczycieli praktycznej nauki zawodu i nauczycieli przedmiotów 

artystycznych w szkołach artystycznych.  

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

dla nauczycieli wygaszanych gimnazjów, dla których 

ta szkoła była ostatnim miejscem pracy przed 

przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne  
Art. 119. W przypadku zakończenia działalności gimnazjum w 

trybie, o którym mowa w art. 142 ust. 1 i art. 245 ust. 1, organ 

prowadzący gimnazjum jest obowiązany wskazać inną szkołę, w 

której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą 

gimnazjum oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne, którego gimnazjum było ostatnim 

miejscem pracy. Osoby te korzystają z usług i świadczeń 

finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 

zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we 

wskazanej szkole. 

Ułatwienie przepływu informacji o wolnych 

miejscach pracy dla nauczycieli   
Art. 120. 1. W okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły lub 

placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 

informuje kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad 

szkołą lub placówką o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.  

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, kurator oświaty udostępnia 

na stronie podmiotowej kuratorium oświaty.  
3. W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r. pierwszeństwo w 

zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w 

szkołach i placówkach, przysługuje nauczycielom przebywającym  

w stanie nieczynnym 



Nauczyciele gimnazjów   

Art. 121 . 1. W roku szkolnym 2017/2018 nauczyciela gimnazjum 

prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na 

czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze 

względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia 

w gimnazjum, przenosi się w stan nieczynny z dniem 1 września 

2018 r. lub rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeśli nauczyciel nie 

wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny.  

2. Nauczyciel gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, zatrudniony na 

podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w 

pełnym wymiarze zajęć, może wyrazić zgodę na ograniczenie 

zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2 ustawy – Karta 

Nauczyciela.  

3. Dyrektor gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 

15 maja 2018 r. informuje nauczycieli, w formie pisemnej, o 

zmianach, o których mowa w ust. 1.  

4. Nauczyciel, w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji, o 

której mowa w ust. 3, może złożyć oświadczenie o odmowie 

przejścia w stan nieczynny albo, w przypadku nauczyciela 

zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas 

nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, może wyrazić zgodę na 

ograniczenie zatrudnienia.  

5. Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela gimnazjum, o którym 

mowa w ust. 2, może nastąpić do 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć 

lub niższego, uzasadnionego względami organizacyjnymi gimnazjum. 

Wynagrodzenie ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru 

ograniczonego zatrudnienia.  

6. Dyrektor gimnazjum, w przypadku braku oświadczenia, o którym 

mowa w ust. 4, przenosi nauczyciela w stan nieczynny. Z upływem 

sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym 

stosunek pracy wygasa.  

7. Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do 

comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych 

świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których 

mowa w art. 54 ustawy – Karta Nauczyciela, do czasu wygaśnięcia 

stosunku pracy. 



8. Dyrektor gimnazjum rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy z 

końcem roku szkolnego,       po uprzednim trzymiesięcznym 

wypowiedzeniu.  

9. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym 

rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, 

przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na 

podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z którym rozwiązano 

stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują 

świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach 

rozwiązywania    z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników  

 

Art. 122. 1. W roku szkolnym 2018/2019 z nauczycielami 

gimnazjów prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

zatrudnionymi na podstawie mianowania lub umowy  

o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie jest 

możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące 

wygaszenie kształcenia w gimnazjum, rozwiązuje się stosunek 

pracy.  

2. Dyrektor gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, rozwiązuje z 

nauczycielem stosunek pracy  

z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym 

wypowiedzeniu.  

3. Nauczycielowi gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, 

zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano 

stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa 

w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

Nauczycielowi gimnazjum zatrudnionemu na podstawie umowy o 

pracę na czas nieokreślony, z którym rozwiązano stosunek pracy z 

przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone  

w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z 

pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 

pracowników. 

 

Art. 123. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do nauczycieli, 

o których mowa w art. 121 ust. 1 oraz art. 122 ust. 1, nie stosuje się 

art. 20 ustawy – Karta Nauczyciela.  



AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI 

GIMNAZJUM 
Art. 124. 1. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. ograniczenie zatrudnienia 

nauczycielowi gimnazjum do wymiaru niższego niż ½ 

obowiązkowego wymiaru zajęć nie powoduje przerwania stażu na 

kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczętego przed dniem 

ograniczenia zatrudnienia.  

2. Nauczyciel zatrudniony w gimnazjum, który przed dniem 

wygaszenia, przekształcenia albo włączenia gimnazjum do innej 

szkoły rozpoczął staż na kolejny stopień awansu zawodowego, 

kontynuuje staż w szkole, w której kontynuuje zatrudnienie, bez 

względu na jego wymiar.  

URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA                                                

DLA NAUCZYCIELI GIMNAZJUM 
Art. 125. W roku szkolnym 2018/2019 urlopu dla poratowania 

zdrowia, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, 

nauczycielowi, o którym mowa w art. 122 ust. 1, udziela się na okres 

nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.  
  

Pracownicy niebędący nauczycielami 
Art. 126. 1. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 z 

pracownikami niebędącymi nauczycielami oraz z osobami, o których 

mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia ….. – Prawo oświatowe (Dz. U. 

poz. …), zwanej dalej „ustawą – Prawo oświatowe”, zatrudnionymi 

w gimnazjum, których dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze 

względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia 

w gimnazjum, rozwiązuje się stosunek pracy na zasadach 

określonych w Kodeksie pracy.  

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, do pracowników niebędących 

nauczycielami, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 

ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionych w gimnazjach stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 22 i 23 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).  

 

 



Kalkulator  -  nauczycielskie świadczenia 

kompensacyjne. 

 JAK ZUS WYLICZA 
 

Wysokość świadczeniazależy od sumy składek na koncie 

emerytalnym.  

 

Będzie ona podzielona przez przewidywany czas dalszego 

trwania życia dla osób w wieku 60 lat (tablice co roku ogłasza 

GUS). 

 

Nawet jeśli na świadczenie będzie przechodziła 56-letnia 

nauczycielka, to wartość średniego dalszego trwania życia 

przyjmuje się jak dla 60-latki. 

 

Przykład.  
Pani Anna na świadczenie kompensacyjne chce przejść                                   

w wieku 57 lat. Zgromadziła 280 tys. zł na koncie w ZUS.  

I ten kapitał będzie dzielony przez statystyczną przewidywaną 

długość życia dla 60-latki, a nie dla 57-latki.  

Pani Anna zyska, bo jej kapitał będzie dzielony przez mniej 

miesięcy. 

 

 

Do wyliczenia świadczenia uwzględnia się składki z ZUS i                           

z OFE. 

 

 

 

 

 

PRZYKŁAD WYLICZENIA: 
 

280 000 : 259,5  =  1079,00 



 

       Obliczana  wysokość prognozowanego nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego jest to wysokość brutto, tzn. 

przed potrąceniem podatku dochodowego od osób fizycznych 

oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

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

MP z 2016 r. poz. 291 

KOMUNIKAT 

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 25 marca 2016 r. 

w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i 

mężczyzn 

Warszawa, dnia 30 marca 2016 r. 

 

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 748, 1240, 1302 i 1311) ogłasza się tablicę 

średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn,stanowiącą 

załącznik do komunikatu. 

 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego:  

J. Witkowski 

 

 

 

 

 
Lata Miesiące 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30 580,1 579,1 578,2   577,2    576,2    575,3 574,3    573,3    572,4 571,4 570,4   569,5 

31             

32             

33             

34             

35             



36             

37             

38             

39             

40             

41             

42             

43             

44             

45             

46             

47             

48             

49             

50             

51             

52             

53             

54             

55 306,5 305,7 304,9 304,1 303,3 302,5 301,7 300,8 300,0 299,2 298,4 297,6 

56             

57             

58             

59             

60 259,5 258,8 258,0 257,3 256,5 255,8 255,1 254,3 253,6 252,8 252,1 251,3 

61             

62             

63             

64             

65             

 

Wysokość świadczenia kompensacyjnego. 

Świadczenie kompensacyjne w 2017 r. obliczane według tzw. 

nowych zasad 

Wysokość pobieranego świadczenia kompensacyjnego nie jest 

ustalona w formie stałej kwoty i zależy od kilku czynników.  

Zgodnie z art. 5 ustawy o nauczycielskich świadczeniach 

kompensacyjnych, świadczenie to stanowi równowartość kwoty 

będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury, 



ustalonej w sposób określony w art. 25 ustawy o emeryturach i 

rentach z FUS, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 

60 lat, ustalone według obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku o 

przyznanie świadczenia tablic średniego trwania życia, o których 

mowa w art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 

Podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 25 ustawy o 

emeryturach i rentach z FUS ustala się z uwzględnieniem: 

 kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, z 

uwzględnieniem ich waloryzacji, zewidencjonowanych na 

indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS do końca 

miesiąca, poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje 

wypłata świadczenia kompensacyjnego, oraz 

 kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego. 

Średnie trwania życia ustala się na podstawie komunikatów 

podawanych przez GUS. 

 

Gdy o świadczenie występuje osoba będąca członkiem OFE, przy 

ustalaniu podstawy obliczenia emerytury, składki na ubezpieczenie 

emerytalne, zewidencjonowane na jej koncie w ZUS zwiększa się 

przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22, 

stanowiącym stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie 

emerytalne do wysokości zewidencjonowanej na koncie 

ubezpieczonego w ZUS. 

 

PRZYKŁAD WYLICZENIA: 
 

280 000    19,52/12,22  =  447 266,78 

 

447 266,78 : 259,5  =  1723,57 
 

 

ZUS podaje średnią wysokość świadczenia kompensacyjnego 

Obliczanie wysokości świadczenia kompensacyjnego jest dość 

skomplikowanym procesem, wymagającym wykorzystania kilku 

parametrów.  

W związku z tym ZUS udostępnia dane odnośnie średniej wysokości 

świadczenia wypłaconej w każdym kwartale.  



Jak wynika z danych statystycznych udostępnianych przez ZUS,                              

w IV kwartale 2015 r. średnia wysokość świadczenia 

kompensacyjnego wyniosła 2 200,50 zł brutto. 

♣ WAŻNE ZAPISY PRAWNE DOTYCZĄCE 

USTANIA ŚWIADCZENIA 

KOMPENSACYJNEGO 
 

Dz. U. z 2017 r. poz. 38 

U S T A W A 

z dnia 16 listopada 2016 r. 

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach                                                                        

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 

ustaw 
(Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r.) 

 

Art. 14.W ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich  

świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. poz. 800, z 2011 r. poz. 398 

oraz z 2012 r. poz. 637) w art. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) poprzedzającym dzień osiągnięcia przez uprawnionego wieku:  

     a) 60 lat – w przypadku kobiet,  

     b) 65 lat – w przypadku mężczyzn – jeżeli uprawniony nie ma 

prawa do emerytury ustalonego decyzjąorganu rentowego lub innego 

organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych 

przepisach;”.  

 

Art. 19.1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych powiadamia osoby, które 

w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy mają ustalone prawo do:  

       1) świadczenia przedemerytalnego na podstawie ustawy, o której 

mowa w art. 11,  

       2) emerytury pomostowej na podstawie ustawy, o której mowa                           

w art. 13,  

       3) nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego na 

podstawie ustawy, o której mowa w art. 14,  

       4) renty z tytułu niezdolności do pracy, na podstawie ustawy, o 

której mowa w art. 1, przyznanej na okres do dnia osiągnięcia wieku 

emerytalnego określonego dla danej osoby zgodnie z przepisami 



obowiązującymi w dniu poprzedzającym dzieńwejścia w życie 

niniejszej ustawy lub na okres przypadający po dniu osiągnięcia tego 

wieku, a które nie mająustalonego prawa do emerytury  

–  o zachowaniu prawa do świadczenia do dnia osiągnięcia wieku 

emerytalnego określonego dla danej osobyzgodnie z przepisami 

obowiązującymi w dniu poprzedzającym dzieńwejścia w życie 

niniejszej ustawy, chyba że prawo do tych świadczeń ustanie przed 

tym dniem, oraz o obowiązujących od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy warunkach nabywania prawa do emerytury i możliwości 

zgłoszenia wniosku o emeryturę po osiągnięciu wieku 

emerytalnegowynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 

mężczyzn.  

 
Dz.U.2009.97.800  

Ustawa 

z dnia 22 maja 2009 r. 

o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 

 

Art. 8. Ustanie prawa do świadczenia 

Prawo do świadczenia ustaje z dniem: 

1) poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest 

ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-

rentowego, określonego w odrębnych przepisach; 

2) poprzedzającym dzień osiągnięcia przez uprawnionego wieku 

emerytalnego, o którym mowa w art. 24ust. 1a i 1b ustawy o 

emeryturach i rentach z FUS, jeżeli uprawniony nie ma prawa do 

emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu 

emerytalno- rentowego, określonego w odrębnych przepisach; 

3) śmierci uprawnionego.  

 

♣ ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE                                     

a OBNIŻENIE WIEKU EMERYTALNEGO 
Czy nauczyciel uprawniony do świadczenia kompensacyjnego 

przejdzie na emeryturę po osiągnięciu  nowego wieku 

emerytalnego?                                                                                                                    

PRZYKŁAD: 

http://www.lexlege.pl/ustawa-o-nauczycielskich-swiadczeniach-kompensacyjnych/


Likwidacja szkoły, gdzie pracowałam, spowodowała, że musiałam 

przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.  

Obecnie jednak sytuacja w mojej gminie się zmienia i mam nadzieję, 

że niedługo znajdę zatrudnienie.  

Już teraz wiem, że w przyszłym roku będę mogła pracować w 

szkolnej świetlicy.  

Będzie to jednak możliwe tylko pod warunkiem, że przejdę ze 

świadczenia kompensacyjnego na emeryturę powszechną.  

Czy obniżenie wieku emerytalnego daje mi możliwość 

wcześniejszego zakończenia pobierania takiego świadczenia? 

TAK 
Ustawa prezydencka wprowadza zasadę, że prawo do 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ustaje z dniem 

poprzedzającym osiągnięcie wieku 60 lat przez kobiety i 65 lat 

przez mężczyzn. 
Istotą tych zmian jest uregulowanie prawa do świadczeń 

przysługujących do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego. 

  

 

 

BARDZO WAŻNY TERMIN DLA NAUCZYCIELI 
Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy prezydenckiej                             

(1 października 2017 r. ) na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń  

Społecznych mają prawo do nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, zachowają to prawo do dnia osiągnięcia wieku 

emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, 

chyba żeprawo do świadczenia ustanie przed tym dniem. 

Ci, którzy osiągną obniżony wiek emerytalny przed dniem wejścia w 

życie nowej ustawy, prawo to będzie przysługiwać do dnia wejścia jej 

w życie.  

Po uzyskaniu – na swój wniosek – emerytury w wieku 

powszechnym  nauczycielka będzie mogła pracować bez żadnych 

ograniczeń. 

Podstawa prawna 

Art. 14, art. 19 ust 1 ustawy z 16 listopada 2016 r. zmieniającej 

ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

oraz niektóre inne ustawy (Dz. U. z 2017 r. poz. 38). 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/s/szkola


Art. 8 pkt 2 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich 

świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. poz. 800 ze zm.). 
 

 

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

Co wynika z ustawy o emeryturach i rentach? 

EMERYTURA konieczność rozwiązania 

stosunku pracy 
Wcześniejszy obowiązek rozwiązania stosunku pracy zostało 

uchylone 8 stycznia 2009 r. przez ustawę z dnia 21 listopada 

2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507). 

Dzięki temu możliwe stało się przechodzenie na emeryturę bez 

konieczności rozwiązania stosunku pracy. 

Od 1 stycznia 2011 r. przywrócono konieczność rozwiązania 

stosunku pracy minimum na 1 dzień. 

 

Art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS powoduje 

jedynie, że początek wypłacania świadczeń ostatecznie nabytego 

prawa do emerytury jest zawieszony do chwili rozwiązania 

stosunku pracy. 

 

PRZYKŁAD: 

31 sierpnia   -   rozwiązanie stosunku pracy. 

1 września   -   ponowne nawiązanie stosunku pracy. 

 

Powyższy przykład nie spełnia określonych w ustawie 

wymagań. 

 

PRZYKŁAD: 

31 sierpnia   -   rozwiązanie stosunku pracy. 

1 września   -   posiadam prawo do emerytury i składam 

dokumenty w ZUS. 

2 września   -   ponowne nawiązanie stosunku pracy. 

Powyższy przykład spełnia określone w ustawie wymaganie. 

 

 



Jak wcześniej odejść na emeryturę? 

Rozszerzenie zakresu podmiotowego nauczycieli, 

którzy będą mogli skorzystać z uzyskania uprawnień 

do świadczeń emerytalnych w związku                                             

z rozwiązaniem stosunku pracy lub wygaśnięciem 

tego stosunku o nauczycieli 

 
 W związku z planowanymi zmianami systemu oświaty 

proponuje się żeby z możliwości przejścia na emeryturę mogli 

skorzystać także nauczyciele, którzy spełniają warunki, o których 

mowa w art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela (30 lat pracy , w tym 20 lat 

w szczególnym charakterze), a stosunek pracy został z nimi 

rozwiązany lub wygasł w związku ze zmianami w strukturze 

systemu oświaty.  

 

Art. 4 W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:  

11) w art. 88 ust. 1a otrzymuje brzmienie:  

1a. /od 26.01.2017 r./ Nauczyciele spełniający warunki określone w 

ust. 1 mogą przejść na  emeryturę również w wypadku 

rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w 

okolicznościach określonych: 

1) w art. 20 ust. 1, 5c i 7; 

2) w art. 225 ust. 1, 6, 7 i 10 oraz w art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające  ustawę –  Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 

 

 

 

USTAWA 

z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela 
(tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm. w 2017 r.                          

poz. 60) 

 



Art. 88. 1. Nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, 

w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś 

nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów 

poprawczych i schronisk dla nieletnich - dwudziestopięcioletni okres 

zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym 

charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą - po rozwiązaniu na 

swój wniosek stosunku pracy - przejść na emeryturę. 

 

1a. /do 25.01.2017 r./ Nauczyciele spełniający warunki określone w 

ust. 1 mogą przejść na emeryturę również w wypadku rozwiązania 

stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach 

określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7. 

 

1a. /od 26.01.2017 r./ Nauczyciele spełniający warunki określone w 

ust. 1 mogą przejść na  emeryturę również w wypadku 

rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w 

okolicznościach określonych: 

1) w art. 20 ust. 1, 5c i 7; 

2) w art. 225 ust. 1, 6, 7 i 10 oraz w art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające  ustawę –  Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 
 

 

 

1b. Do okresu 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, 

o którym mowa w ust. 1, zalicza się także okres skierowania, na 

podstawie odrębnych przepisów, do pracy pedagogicznej za granicą. 

 

2. Podstawę wymiaru emerytury lub renty dla nauczyciela 

zatrudnionego w systemie oświaty i wychowania, przechodzącego na 

emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, ustala się na 

zasadach ogólnych, określonych w przepisach o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tym że do podstawy tej 

wlicza się również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, 

dodatki, świadczenia w naturze, jeśli ze świadczeń tych nauczyciel nie 

korzysta po przejściu na emeryturę lub rentę, oraz wszystkie nagrody 

uzyskane przez nauczyciela za osiągnięcia zawodowe w okresie, z 



którego wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru emerytury lub 

renty. 

2a. Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 

stycznia 1969 r., zachowują prawo do emerytury bez względu na wiek 

jeżeli: 

1) spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone w ust. 1, w 

ciągu dziesięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887), z wyjątkiem warunku 

rozwiązania stosunku pracy, oraz 

2) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli 

wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w 

otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa. 

 

Art. 225. 1. [ wchodzi w życie 25 stycznia 2017 r.]Nauczyciela 

gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na 

czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku 

szkolnym2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na 

zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształceniaw 

gimnazjum, przenosi się w stan nieczynny odpowiednio z dniem 1 

września 2017 r. lub1 września 2018 r. albo rozwiązujesię z nim 

stosunek pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie 

w stan nieczynny. 

 

6. Dyrektor gimnazjum, w przypadku braku oświadczenia lub 

zgody, o których mowa w ust. 4, przenosi nauczycielaw stan 

nieczynny albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli 

nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stannieczynny. 

 

7. Stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny 

wygasa: 

     1) z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie 

nieczynnym; 

     2) z dniem podjęcia zatrudnienia w innej szkole. 

 



10. Dyrektor gimnazjum rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem, 

który nie wyraził zgody na przeniesienie w stan  nieczynny, z końcem 

roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. 

 

 

Art. 226. 1. [ wchodzi w życie 25 stycznia 2017 r.]W roku 

szkolnym 2018/2019   z nauczycielami gimnazjów prowadzonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionymi na 

podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, 

których dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na zmiany 

organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, 

rozwiązuje się stosunek pracy. 

 

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

Obniżenie wieku emerytalnego od 2017 roku                                                                 

-  jak to będzie wyglądało w praktyce 
 

Przepisy nie zmuszają jednak do przejścia na emeryturę po 

osiągnięciu ustawowego wieku. 

 Zainteresowani sami o tym zdecydują, a mają im w tym pomóc 

informacje z ZUS o wysokości świadczenia, na jakie mogą liczyć.  

Pracownicy będą dodatkowo chronieni przed zwolnieniem przez                    

4 lata, do czasu osiągnięcia podniesionego wieku, czyli 67 lat. 

Czy obniżka wieku wpłynie na ochronę                                                      

przed zwolnieniem? 

 
 Od 1 października 2017 r.  nastąpi obniżenie wieku emerytalnego. 

Ten pomysł bardzo mi się nie podoba.  

 Nie chcę iść na emeryturę wcześniej. Z drugiej strony jestem 

przekonana, że jeśli ukończę nowy powszechny wiek emerytalny, to 

pracodawca będzie chciał mnie zwolnić.  

Czy nowe przepisy mu na to pozwolą? 

NIE 
Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy prezydenckiej 

obniżającej wiek emerytalny są objęci wynikającą z kodeksu pracy 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/tematy/w/wiek-emerytalny
http://tematy.prawo.gazetaprawna.pl/tematy/u/ustawa


ochroną przed zwolnieniem do ukończenia 67 roku życia, czyli do 

czasu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego na podstawie 

przepisów obowiązujących  od 1 stycznia 2013 r. (czyli już po 

nabyciu uprawnień emerytalnych na podstawie przepisów ustawy 

prezydenckiej).  

Z takiego specjalnego rozwiązania ochronnego będą korzystać osoby, 

które w dniu wejścia ustawy w życie będą zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę lub mianowania. 

Ochrona obejmie także osoby, które podpiszą umowy o pracę po dniu 

wejścia w życie ustawy prezydenckiej, a przed osiągnięciem 

podwyższonego wieku emerytalnego. A to w praktyce oznacza, że 

okres ochrony zaktualizuje się dopiero po nawiązaniu przez nie 

stosunku pracy. Zapis został wprowadzony do ustawy prezydenckiej z 

uwagi na powrót do wieku emerytalnego obowiązującego przed 1 

stycznia 2013 r. I właśnie z tego powodu, poczynając od 1 

października 2017 r., zasadne wydaje się również przywrócenie 

poprzednich norm ochronnych. To powoduje, że wystąpiła 

konieczność zsynchronizowania przepisów dotyczących obniżenia 

wieku emerytalnego z regulacją ochronną zawartą w Kodeksie pracy. 

Ponieważ od 2013 r. działa tzw. suwak emerytalny, przesuwający 

wiek emerytalny obu płci do 67. roku życia, w dniu wejścia w życie 

nowej ustawy emerytalnej okres czterech lat ochrony także ulega 

stopniowemu przesuwaniu. Powrót do poprzednich okresów 

ochronnych spowoduje, że część pracowników mogłaby mieć w 

praktyce krótszy okres ochrony niż kodeksowe cztery lata. Stąd 

konieczne stało się wyrównanie ich praw w tym zakresie. Taki 

pracownik otrzyma czteroletnią ochronę, mimo że skończy się ona po 

ukończeniu 60 lat przez kobiety lub 65 lat – przez mężczyzn. 

Podstawa prawna 

Art. 28 ustawy z 16 listopada 2016 r. zmieniającej ustawy o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

niektóre inne ustawy. 

Art. 39 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 

r. poz. 1666). 

 

Czy umowy zlecenia będą objęte ochroną 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/tematy/w/wiek-emerytalny
http://www.infor.pl/prawo/praca/umowa-o-prace


Po upadku mojego ostatniego pracodawcy pracuję wyłącznie na 

podstawie umowy zlecenia. Firmy nie chcą nawet słyszeć o tym, żeby 

mnie zatrudniać na etacie. Podobno rząd chce zrównać zasady 

zatrudniania na podstawie umowy o pracę oraz na umowach 

cywilnoprawnych. Czy przedłużona ochrona pracowników będzie 

także dotyczyć takich osób jak ja? 

NIE 
Ochrona przed zwolnieniem obejmuje wyłącznie osoby, które 

pozostają w stosunku pracy.  

Nie ma więc zastosowania do zleceniobiorców i zatrudnianych na 

podstawie innych umów cywilnoprawnych.  

Istnieje co prawda nieco mylący zapis, że specjalna ochrona dotyczy 

osób, które w dniu wejścia w życie ustawy prezydenckiej nie będą 

pracownikami i które osiągną wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 

60 lat i dla mężczyzn 65 lat przed upływem kolejnych czterech lat, ale 

to dotyczy przyszłych pracowników. Będą oni podlegać ochronie 

przed zwolnieniem przez cztery lata, licząc od dnia wejścia wżycie 

prezydenckiej ustawy, nawet jeśli upływ tego okresu przypadnie po 

osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat 

dla mężczyzn). 

Oznacza to, że – dla przykładu – jeżeli mający 62 lata mężczyzna, 

obecnie nigdzie niezatrudniony i wobec tego niechroniony przez 

kodeks pracy, podejmie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

między październikiem 2017 r. a wrześniem 2021 r., to jego okres 

ochronny potrwa do 30 września 2021 r., mimo że będzie to jego 66. 

rok życia. 

Podstawa prawna 

Art. 29 ust. 2 ustawy z 16 listopada 2016 r. zmieniającej ustawy o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

niektóre inne ustawy. 

Art. 39 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 

r. poz. 1666). 

Czy zbliżający się do wieku emerytalnego stracą ochronę 
Koleżanka z pracy obawia się zwolnienia. Obecnie nie jest objęta 

ochroną przedemerytalną i nie wie, co się z nią stanie po wejściu                         

w życie ustawy prezydenckiej. Czy może się obawiać zwolnienia                         

z powodu braku ochrony? 

http://kadry.infor.pl/kodeks-pracy


NIE 
Ustawa prezydencka wprowadza zapis, że nowe rozwiązania dotyczą 

osób, które 1 października 2017 r. nie byłyby objęte ochroną w 

świetle aktualnie obowiązujących przepisów (będzie im brakować 

więcej niż cztery lata do osiągnięcia obecnie obowiązującego, 

wyższego wieku emerytalnego), a jednocześnie pozostaną im nie 

więcej niż cztery lata do osiągnięcia nowego, niższego wieku 

emerytalnego. 

W takiej sytuacji będzie kobieta, która w dniu wejścia w życie ustawy, 

czyli 1 października 2017 r., będzie miała ukończone 56 lat,                      
w świetle aktualnie obowiązujących przepisów nie byłaby objęta 

ochroną – pozostawałoby jej więcej niż cztery lata do osiągnięcia 

aktualnie obowiązującego wieku emerytalnego, ale po 1 października 

2017 r. i obniżeniu wieku emerytalnego, będzie to już mniej niż cztery 

lata. Właśnie ta grupa osób zostanie objęta ochroną przez cztery lata, 

licząc już od dnia wejścia w życie nowych przepisów. 

Podstawa prawna 

Art. 29 ust 1 ustawy z 16 listopada 2016 r. zmieniającej ustawy o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

niektóre inne ustawy. 

Art. 39 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 

r. poz. 1666). 

Czy ZUS z urzędu przyzna emeryturę powszechną 
Od kilku lat pobieram emeryturę pomostową. We wrześniu przyszłego 

roku ukończę 65 lat. Czy teraz nadal będę brał pomostówkę, czy też 

zakład bez mojej zgody zmieni mi świadczenie? 

NIE 
Prawo do emerytury pomostowej ustaje z dniem poprzedzającym 

osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego.  

Obniżenie wieku emerytalnego spowoduje, że pobierający emeryturę 

pomostową z racji wykonywania prac w szczególnych warunkach lub 

o szczególnym charakterze będą mogły wcześniej przejść na 

emeryturę powszechną. 

ZUS nikomu z urzędu nie zmieni emerytury pomostowej na 

świadczenie powszechne.  

Natomiast ma obowiązek powiadomienia osób mających ustalone 

prawo do pomostówki o zachowaniu prawa do takiego świadczenia do 



wieku określonego w ustawie prezydenckiej, tj. w przypadku kobiet 

do wieku 60 lat, mężczyzn zaś 65 lat. 

Z zawiadomienia przesłanego przez ZUS zainteresowany uprawniony 

do emerytury pomostowej dowie się, że może uzyskać – jeśli złoży 

wniosek w tej sprawie – emeryturę z tytułu osiągnięcia nowego, 

obniżonego powszechnego wieku emerytalnego. 

Podstawa prawna 

Art. 13 oraz 19 ust 1 ustawy z 16 listopada 2016 r. zmieniającej 

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

oraz niektóre inne ustawy. 

Art 16 pkt 2 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych 

(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 965 ze zm.). 

Czy nauczyciel uprawniony do świadczenia 

kompensacyjnego przejdzie na emeryturę w nowym wieku 
Likwidacja szkoły, gdzie pracowałam, spowodowała, że musiałam 

przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.  

Obecnie jednak sytuacja w mojej gminie się zmienia i mam nadzieję, 

że niedługo znajdę zatrudnienie.  

Już teraz wiem, że w przyszłym roku będę mogła pracować w 

szkolnej świetlicy. Będzie to jednak możliwe tylko pod warunkiem, że 

przejdę ze świadczenia kompensacyjnego na emeryturę powszechną.  

Czy obniżenie wieku emerytalnego daje mi możliwość 

wcześniejszego zakończenia pobierania takiego świadczenia? 

TAK 
Ustawa prezydencka wprowadza zasadę, że prawo do 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ustaje z dniem 

poprzedzającym osiągnięcie wieku 60 lat przez kobiety i 65 lat przez 

mężczyzn. Istotą tych zmian jest uregulowanie prawa do świadczeń 

przysługujących do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego. 

Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy prezydenckiej na 

podstawie decyzji zakładu ubezpieczeń mają prawo do 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zachowają to prawo 

do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla 

kobiet i 65 lat dla mężczyzn, chyba że prawo do świadczenia ustanie 

przed tym dniem. 

Ci, którzy osiągną obniżony wiek emerytalny przed dniem wejścia w 

życie nowej ustawy, prawo to będzie przysługiwać do dnia wejścia jej 



w życie. Po uzyskaniu – na swój wniosek – emerytury w wieku 

powszechnym czytelniczka będzie mogła pracować bez żadnych 

ograniczeń. 

 

Podstawa prawna 

Art. 14, art. 19 ust 1 ustawy z 16 listopada 2016 r. zmieniającej 

ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

oraz niektóre inne ustawy. 

Art. 8 pkt 2 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich 

świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. poz. 800 ze zm.). 

 

 

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela,                         

a prawo do świadczenia kompensacyjnego. 
 

 
Czy nauczyciel, który posiada prawo do 

emerytury, może skorzystać z urlopu dla 

poratowania zdrowia? 
 

Art. 73. 2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury 

brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia  nie może 

być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa 

uprawnienia emerytalne. 

Kiedy nauczyciel nabywa prawa emerytalne? 
Przepisy KN nie definiują pojęcia „nabycie uprawnień 

emerytalnych”, zatem trzeba nadać mu znaczenie przyjęte w 

przepisach Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych.  

Zobaczmy do ustawy. 

Dz.U.2016.887 

USTAWA 
z dnia 17 grudnia 1998 r. 



o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(tekst jednolity) 
Art. 100.1.Prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem 

spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

 

2.Jeżeli ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne 

lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane na podstawie 

przepisów Kodeksu pracy, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do 

pracy lub renty szkoleniowej powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego 

zasiłku, świadczenia lub wynagrodzenia. 

 

Zgodnie z art. 100 ust. 1 tej ustawy prawo do świadczenia 

emerytalnego powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków 

wymaganych do jego nabycia.  

Nabycie prawa do emerytury następuje więc  i nie ma na to wpływu 

wola osoby ubezpieczonej.  

Prawo do emerytury powstaje z mocy prawa. 
Nabycie uprawnień emerytalnych może nastąpić na zasadach 

ogólnych, jak i szczególnych (np. art. 88 KN).  

Zawsze jednak ustawa musi stwierdzać wyraźnie, że spełnienie 

określonych przesłanek wiąże się z faktem nabycia uprawnień 

emerytalnych. 

 

Czy nauczyciel, który posiada prawo do 

świadczenia kompensacyjnego, może skorzystać                               

z urlopu dla poratowania zdrowia? 

Nabycie prawa do świadczenia kompensacyjnego nie jest 

równoznaczne z nabyciem uprawnień emerytalnych. Nie może 

więc skutkować pozbawieniem nauczyciela prawa do urlopu dla 

poratowania zdrowia. 

 

 

Kiedy po świadczenie kompensacyjne? 

Świadczenie kompensacyjne może być przyznane tylko takiemu 

nauczycielowi, który przed złożeniem wniosku o to świadczenie był 



zatrudniony jako nauczycielw wymienionych w ustawie Karta 

Nauczyciela jednostkach systemu oświaty.  

Przysługuje ono również temu, kto po ustaniu stosunku pracy w 

tych jednostkach złożył wniosek o świadczenie i w międzyczasie nie 

pracował gdzie indziej ani nie był samozatrudniony.  

Przykład: 
O świadczenie nie może starać się osoba, która straciła pracę w 

szkole, ale podjęła działalność gospodarczą i dopiero po tym złożyła 

wniosek, natomiast otrzyma go osoba, która rozwiązała na swój 

wniosek umowę ze szkołą za porozumieniem stron, apo tym nie 

podjęła żadnej pracy i złożyła wniosek o świadczenie. 

 

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać 

świadczenie? 
1. osiągnąć wiek wymagany przez ustawę (w latach 2015-2016 

jest to co najmniej 55 lat dla kobiet i 56 lat dla mężczyzn, w 

latach 2017-2018 - co najmniej 55 lat dla kobiet i 57 lat dla 

mężczyzn, w latach 2019-2020 - 55 lat dla kobiet i 58 lat dla 

mężczyzn) 

2. posiadać okres składkowy (w czasie zatrudnienia, prowadzenia 

działalności gospodarczej) i nieskładkowy (okres chorobowego, 

świadczenia przedemerytalnego, studiów wyższych) wynoszący 

co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat wykonywania 

pracy w wymienionych placówkach w wymiarze co najmniej 

1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć (muszą osiągnąć ten 

okres i wiek najpóźniej na dzień rozwiązania lub 

wygaśnięcia stosunku pracy) 

3. rozwiązali na swój wniosek stosunek pracy lub uległ on 

wygaśnięciu   

Prawo do świadczenia kompensacyjnego mają także osoby, które 

wiek 55 lat ukończyły przed 1 stycznia 2009 roku, czyli przed 

wejściem w życie ustawy. Muszą jednak spełnić pewne warunki: 

nadal pracują w wymienionych placówkach albo przestali 

pracować w nich, ale nie podjęli innej pracy czy działalności 

gospodarczej.    

 

PRZESZKODY W USTALENIU STAŻU 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4608&w=m%C4%99%C5%BCczyzn&s=5123


Przy ustalaniu stażu składkowego i nieskładkowego wymaganego do 

przyznania świadczenia kompensacyjnego nie uwzględnia się: 

 okresów, za które osoba prowadząca działalność gospodarczą, 

twórczą lub artystyczną i nie opłacała składek na 

ubezpieczenie społeczne (za okres do 31 grudnia 1998 r), lub 

emerytalne i rentowe (za okres od 1 stycznia 1999 r.) 

 okresów współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej 

działalności za które nie zostały odprowadzone składki na 

ubezpieczenie społeczne (za okres do 31 grudnia 1998 r), lub 

emerytalne i rentowe (za okres od 1 stycznia 1999 r.)  

 tzw. okresów rolnych przypadających przed dniem objęcia 

ubezpieczeniem społecznym rolników z tego tytułu 

Ustalanie stażu pracy nauczycielskiej 
Ważne jest, aby praca była wykonywana w wymienionych 

placówkach przez 20 lat i to co najmniej w 1/2 obowiązkowego 

wymiaru zajęć.  

Nie wliczany jest w to okres: 

 chorobowego,  

macierzyństwa, gdy pobierany był zasiłek chorobowy, 

macierzyński, opiekuńczy lub świadczenie rehabilitacyjnej,  

urlopu na poratowanie zdrowia,  

urlopu szkoleniowego lub na dalsze kształcenie się,  

pozostawania w stanie nieczynnym.  

Nie liczone są także do tego okresu:  

urlopy wychowawcze,  

bezpłatne i  

odbywanie służby wojskowej. 

Jak rozumieć rozwiązanie stosunku pracy? 
Warunkiem przyznania świadczenia kompensacyjnego jest 

rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela: na podstawie 

jego wypowiedzenia lub na zasadzie porozumienia stron.  

Przysługuje ono także w przypadku: całkowitej likwidacji szkoły, 

częściowej likwidacji szkoły albo zmian organizacyjnych 

powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4602&w=ubezpieczeniem&s=5123


planu nauczania, które uniemożliwiają dalsze zatrudnianie nauczyciela 

w pełnym wymiarze zajęć.  

Prawo do świadczenia przysługuje także nauczycielowi, 

któregostosunek pracy wygasł z powodu pozostawania w stanie 

nieczynnym (np. z powodu częściowej likwidacji lub zmian 

organizacyjnych w szkole) lub w razie wcześniejszego rozwiązania 

stosunku pracy przed upływem stanu nieczynnego (w razie 

odmowy podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć 

na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w 

tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku). 

Żeby starać się o świadczenie nauczyciel musi rozwiązać wszystkie 

stosunki pracy, nawet poza wymienionymi placówkami. 

Prawo do świadczenia kompensacyjnego powstaje z dniem spełnienia 

wszystkich wymaganych warunków, w dniu po ustaniu 

zatrudnienia.  

Świadczenie kompensacyjne można pobierać  do uzyskania 

powszechnego wieku emerytalnego lub do momentu uzyskania 

emerytury. 

 

Skutki prawne przejścia nauczyciela na 

świadczenia kompensacyjne. 

 

Oprócz pobierania określonej kwoty świadczenia 

kompensacyjnego, nauczycielowi wolno: 

 
 podjąć pracę zarobkową na podstawie umowy o pracę, lecz tylko 

poza jednostkami systemu oświaty wymienionymi w art. 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1379 ze zm.); 

 podjąć pracę zarobkową na podstawie umów cywilnoprawnychw 

jednostkach systemu oświaty (w tym w dotychczasowej szkole) lub 

poza systemem oświaty. 
 

 

 

Tak stanowi art. 9 ust. 2ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o 

nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. nr 97, poz. 

800 z późn. zm.). 

http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-26011982-r-karta-nauczyciela,71omjg4tm,1.html
http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-22052009-r-o-nauczycielskich-swiadczeniach,z4z4ugqlt,1.html


 

BARDZO WAŻNE PROBLEMY ! 

Podjęcie pracy w jednej z wymienionych jednostek systemu 

oświatyw charakterze nauczyciela lub innego pracownika, powoduje 

zawieszenie wypłaty świadczenia kompensacyjnego bez względu 

na wysokość osiąganych przychodów. 

 Podjęcie jakiejkolwiek pracy: 

- na podstawie umowy o pracę  lub umowy cywilnoprawnej  poza 

stanowiskiem nauczyciela  w jednostkach systemu oświaty ogranicza 

wysokość zarobków.   Prawo do świadczenia ulega zawieszeniu lub 

zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 103 ust. 3 i art. 104 

ustawy emerytalnej. 

 

Oznacza to, że w przypadku uzyskiwania przez świadczeniobiorcę 

przychodu z tytułu wykonywania innej działalności zarobkowej 
(zatrudnienia niezwiązanego z oświatą), służby albo prowadzenia 

pozarolniczej działalności, nauczycielskie świadczenie 

kompensacyjne ulega: 

 zawieszeniu, jeżeli przychód (brutto) uzyskiwany z tej 

działalności wynosi więcej niż 130%przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, 

ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (w okresie od 1 

stycznia do 31 marca 2017 r. wyższy niż  5484,60 zł 
miesięcznie), 

  

 zmniejszeniu, jeżeli przychód (brutto) z tej działalności 

przekracza kwotę 70% przeciętnego wynagrodzenia                                 
(w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. wyższy niż 

2953,24 zł miesięcznie), ale nie przekracza kwoty 130% tego 

wynagrodzenia. 
 
MP z 2017 r. poz. 180 

 

KOMUNIKAT 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

z dnia 9 lutego 2017 r. 

http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-17121998-r-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu,ick5p6mdm,1.html
http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-17121998-r-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu,tjy6pbi1x,1.html


w sprawie przeciętnego wynagrodzenia                                                                    

w czwartym kwartale 2016 r. 

 

Na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 

887 ze zm. : w roku 2016 poz. 1948, 2036 i 2260; w roku 2017 poz. 2 i 38)  

ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2016 r. 

wyniosło 4218,92 zł. 

 

 

                  Prezes 

Głównego Urzędu Statystycznego 

          wz. G. Marciniak 

 

 

BARDZO OPTYMISTYCZNY KOMUNIKAT ! 
 Po osiągnięciu wieku emerytalnego, świadczenia kompensacyjne 

zostaną zamienione na emeryturę i znikają limity kwoty 

dodatkowego zarobkowania. Można wrócić także do pracy w 

systemie oświaty (pobierać emeryturę i zarabiać). 

 

 

 

Konsultacje z wykładowcą. 

Stan nieczynny. 

Czy okres stanu nieczynnego zalicza się do stażu 

nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy?  
PYTANIE: 
Czy okres stanu nieczynnego (6 miesięcy) zalicza się do stażu 

nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy?  

 

ODPOWIEDŹ: 
Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny na podstawie art. 20 ust. 1 

pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 poz. 1379 ze zm.) - 

dalej KN  lub art. 225 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.       

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz. U.                                            



z 2017 r. poz. 60), nie może realizować zadań, o których mowa w 

przepisach    § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) - dalej 

rozporządzenie, dlatego nie można zaliczyć okresu stanu 

nieczynnego do okresu stażu na stopień nauczyciela 

dyplomowanego.  

 

Zgodnie, bowiem z przepisami § 8 ust. 1 rozporządzenia nauczyciel 

mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w 

szczególności:  

1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i 

metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii 

informacyjnej i komunikacyjnej,  

2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,  

3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz 

podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w 

różnych formach kształcenia ustawicznego  

- z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa 

staż.  

 

Jeśli nauczyciel przez 6 miesięcy pozostawał w stanie nieczynnym, 

to jego staż ulegnie wydłużeniu o ten okres (6 miesięcy).  

 

Zgodnie bowiem z przepisami art. 9d ust. 5 KN w przypadku 

nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do 

pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy 

lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie 

dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej 

nieobecności.  

 

Pozostawanie w stanie nieczynnym nie jest co prawda w sposób 

literalny wymienione wśród przyczyn powodujących przedłużenie 

stażu, ale można by w omawianym przypadku zastosować 

odpowiednią interpretację ww. przepisu.  

 



Do dokonania takiej interpretacji upoważniony jest dyrektor szkoły 

oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, ponieważ za przebieg 

stażu - również za ustalenie terminu jego zakończenia - odpowiada 

dyrektor szkoły lub placówki, w której nauczyciel odbywa staż.  

 

Natomiast zgodnie z przepisami art. 9h ust. 1 pkt 1 KN nadzór nad 

czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie 

nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół - 

sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

 

Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących 

awansu, wymagających rozstrzygnięcia prawnego należy zawrócić się 

z prośbą o rozstrzygnięcie wątpliwości do organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny nad placówką.  
 

 
 

Przejście na świadczenia kompensacyjne a prawo do 

odprawy emerytalnej 
Nauczycielowi przechodzącemu na nauczycielskie świadczenie 

kompensacyjne przysługuje prawo do otrzymania jednorazowej 

odprawy, pod warunkiem że wcześniej nie otrzymał odprawy z tytułu 

rozwiązania stosunku pracy z powodu niezdolności do wykonywania 

dotychczasowej pracy.  

Odprawa ta przysługuje w wysokości 3-miesięcznego ostatnio 

pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym 

miejscem pracy (art. 87 ust. 2 Karty Nauczyciela). 

Wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wyliczenia 

odprawy emerytalno-rentowej oblicza się według zasad 

obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop 

wypoczynkowy. 

 

Odejście nauczyciela ze względu na stan zdrowia a 

prawo do odprawy emerytalnej 
Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym 

rozwiązano stosunek pracy w wyniku orzeczenia wydanego przez 



lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne, o 

niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy, 

przyznaje się odprawę pieniężną w wysokości 1-miesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania 

stosunku pracy – za każdy pełny rok pracy nauczycielskiej, 

nieprzekraczającą jednak 6-miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego (art. 28 ust. 1 Karty Nauczyciela).  

W tym przypadku wyłączone jest prawo do odprawy emerytalnej lub 

rentowej z tytułu niezdolności do pracy (art. 87 ust. 1 Karty 

Nauczyciela). 

Dla nauczycieli tworzony jest zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych, z którego wypłaca się świadczenia urlopowe i świadczenia 

socjalne nauczycielom zarówno czynnym, jak i emerytom/rencistom 

czy pobierającym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

Czy nauczyciel, który odszedł na nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne może korzystać z ZFŚS? 
Odpisu dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub 

nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie 

kompensacyjne dokonuje się na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent 

oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (art. 53 ust. 2 Karty 

Nauczyciela). Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są: 

 pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu 

pracy na podstawie umowy o pracę i mianowania oraz 

członkowie ich rodzin, 

 pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 

emeryci, nauczyciele korzystający ze świadczenia 

kompensacyjnego i renciści, byli pracownicy zakładu oraz 

członkowie ich rodzin. 

Pracodawcą sprawującym opiekę socjalną nad emerytami, rencistami 

czy pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne jest 

ostatni pracodawca, u którego byli oni zatrudnieni. 

Nauczyciele pobierający świadczenia kompensacyjne mogą liczyć na 

świadczenia socjalne u byłego pracodawcy. Na przykład, nauczyciel 

po przejściu na świadczenie kompensacyjne zachowuje prawo do 

zajmowanego mieszkania. Prawo to służy także małżonkowi 



nauczyciela emeryta (rencisty, pobierającego nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne) oraz dzieciom pozostającym na jego 

utrzymaniu i prowadzącym z nim wspólne gospodarstwo domowe. 

 

Jaką pomoc proponuje Kuratorium Oświaty? 

1. Rozszerzono wymóg zasięgania opinii i uzgodnień                              

z kuratorem oświaty w bardzo wielu sprawach związanych                   

z reformą oraz statusem nauczyciela. 

2. Kurator oświaty ocenia pracę dyrektora szkoły. 

3. Kurator oświaty wspomaga pracę dyrektora szkoły. 

Nowa podstawa programowa – w których klasach?                                  

Czym się różni od dotychczasowej? 
 

Nowa podstawa programowa określona w rozporządzeniu będzie 

obowiązywać począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w: 

      - przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego; 

      - klasach: I, IV i VII szkoły podstawowej, a w latach 

następnych w kolejnych klasach szkoły podstawowej; 

      - szkołach podstawowych – dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym; 

      - w branżowej szkole I stopnia; 

      - w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy; 

      - w semestrach I szkoły policealnej a w latach następnych 

również w kolejnych semestrach tej szkoły. 

 

Dotychczasową podstawę programową (rozporządzenie MEN z 

dnia 27 sierpnia 2012 r.) realizować będziemy: 

  - w roku szkolnym 2017/2018 
    - w klasach: II,  III,  V  i  VI szkoły podstawowej; 

    - w klasach: II  i  III gimnazjum; 

    - w klasach zasadniczej szkoły zawodowej; 

              - w roku szkolnym 2018/2019 



   - w klasach:  III i VI szkoły podstawowej; 

   - w klasach:  III  gimnazjum. 

   - w klasach zasadniczej szkoły zawodowej.  

 

 

 

Nowe podręczniki - co się zmienia w procedurach 

wyboru podręczników szkolnych? 

 

PRAWO DO BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW 
 

Dz. U. z 2017 r. poz. 60 

 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe1) 

(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

 

Art. 338. 1. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o którym 

mowa w art. 22ac ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, uczniowie szkół podstawowych uzyskują, 

począwszy od roku szkolnego: 

       1) 2017/2018 – uczniowie klas I, IV i VII; 

       2) 2018/2019 – uczniowie klas II, V i VIII; 

       3) 2019/2020 – uczniowie klasy III i VI. 

 

2. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 

22ac ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, mają również w roku szkolnym: 

1) 2016/2017 – uczniowie klas I–V szkoły podstawowej; 

2) 2017/2018 – uczniowie klas II, III, V i VI szkoły 

podstawowej; 

         3) 2018/2019 – uczniowie klasy III i VI szkoły podstawowej. 



 

3. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 

22ac ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, do dnia 31 sierpnia 2019 r. przysługuje także 

uczniom dotychczasowych gimnazjów oraz uczniom klas 

dotychczasowych gimnazjów, o których mowa w art. 129 ust. 8. 

 

4. Do dotychczasowych gimnazjów, o których mowa w art. 127, klas 

dotychczasowych gimnazjów, o których mowa w art. 129 ust. 8 oraz 

szkół ponadgimnazjalnych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 

22aa–22af, art. 22ai–22am i art. 22ax–22b oraz przepisy wydane na 

podstawie art. 22aga ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, 

a także przepisy wydane na podstawie art. 22ag i art. 22ah ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, aż do 

czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym 

gimnazjum lub dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej. 

 

5. Przepis ust. 1–3 oraz przepis art. 85b ustawy zmienianej w art. 15, 

w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się odpowiednio do 

niepublicznych szkół podstawowych i dotychczasowych 

niepublicznych gimnazjów. 

 

Art. 339. 1. Na lata szkolne 2016/2017–2018/2019 wyposażenie 

szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej,  

matematycznej,  

przyrodniczej i  

społecznej odpowiednio dla klas I – III, o których mowa w art. 22ad 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w 

roku szkolnym: 

1) 2016/2017 – dla klas I – III, 

         2) 2017/2018 – dla klas II i III, 

3) 2018/2019 – dla klasy III 

– zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

Przepisy art. 22ak i art. 22am ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także art. 22al, art. 22ax i art. 



22ay ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

stosuje się. 

 

2. Na lata szkolne 2016/2017–2018/2019 w przypadku niepublicznej 

szkoły podstawowej lub niepublicznej szkoły artystycznej 

realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, 

wyposażenie tych szkół w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej 

odpowiednio dla klas I–III, o których mowa 

w art. 22ad ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, w roku szkolnym: 

1) 2016/2017 – dla klas I–III, 

2) 2017/2018 – dla klas II i III, 

3) 2018/2019 – dla klasy III 

– zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na 

wniosek dyrektora szkoły. Przepisy art. 85b ust. 1 i 7 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym stosuje 

się. 
 

Darmowy podręcznik 2016/2017 
W roku 2016 szkoły otrzymują dotację celową: 

- dla uczniów klasy III szkoły podstawowejna podręczniki do języka 

obcego oraz  

- dla uczniów klasy V szkoły podstawoweji  

- uczniów klasy II gimnazjum 

na podręczniki wybrane przez szkołę.  

 

Szkoły otrzymują również dotację na materiały ćwiczeniowe 

- dla uczniów klas I – V szkoły podstawowej oraz  

- dla uczniów klasy I i II gimnazjum. 

 

W związku z tym w roku szkolnym 2016/2017 :  

uczniowie klasy I, II, IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum 

mają zapewnione bezpłatnie podręczniki (zakupione z dotacji w latach 

poprzednich), a  

uczniowie klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum 

mają zapewnione podręczniki zakupione z tegorocznej dotacji.  



Uczniowie klas I-V szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjum 

mają zapewnione materiały ćwiczeniowe zakupione z tegorocznej 

dotacji.  

Ponadto uczniowie klasy I, II i III szkoły podstawowej otrzymają 

podręcznik zapewniony przez MEN. 

Rodzice uczniów, którzy we wrześniu rozpoczną naukę: 

- w klasie VI szkoły podstawowej oraz  

- w klasie III gimnazjum  

kupują podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe we własnym 

zakresiezgodnie z listą podaną do publicznej wiadomości przez 

dyrektora szkoły (np. na stronie internetowej szkoły). 

Szkoły niepubliczne maja prawo wnioskować o dotację na 

podręczniki i materiały ćwiczeniowe, ale nie mają takiego obowiązku.  

W takim wypadku rodzice kupują podręczniki i materiały 

ćwiczeniowe we własnym zakresie. 

Przypominamy, że szkoły i uczniowie mogą korzystać z bezpłatnych 

e-podręczników dostępnych na stronie www.epodreczniki.pl.  

Oferta bezpłatnych podręczników obejmuje e-podręczniki do wielu 

przedmiotów oraz dodatkowe materiały dydaktyczne z których 

nauczyciele i uczniowie mogą korzystać za pośrednictwem różnych 

urządzeń, w każdym miejscu i w każdym czasie. 

Zwiększenie dostępności do podręczników dla uczniów z 

niepełnosprawnościami 
Szkoły będą miały możliwość zapewnienia uczniom 

niepełnosprawnym kompletów podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do ich 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych w ciągu całego 

roku szkolnego (uczniowie niepełnosprawni, którzy otrzymali 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego po 20 września). 

Możliwy będzie również zakup sprzętu lub oprogramowania 

umożliwiających odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczeniowych w formie elektronicznej 
przeznaczonych dla uczniów niepełnosprawnych. 

Poszerzono listę podmiotów, które mogą potwierdzić posiadane 

doświadczenia i osiągnięcia przez osobę ubiegającą się o wpisanie na 

listę rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do 

kształcenia specjalnego. 

http://www.epodreczniki.pl/


Rozporządzenie w sprawie dotacji na podręczniki – 

podpisane 
W dniu 16 marca 2017 r.  zostało podpisane rozporządzenie                            

w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół                                 

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 
W efekcie wprowadzonych zmian w zasadach zapewniania 

podręczników do zajęć z zakresu edukacji:  

polonistycznej,  

matematycznej,  

przyrodniczej i  

społecznej w klasach I − III szkoły podstawowej,  

wprowadzono możliwość wyboru w klasach I szkół podstawowych 

tych podręczników oraz zawnioskowania o dotację celową na te 

podręczniki  z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku 

szkolnego lub na materiały edukacyjne, tak jak dotychczasowo w 

przypadku klas IV–VI szkoły podstawowej. 
W związku z art. 340 ust. 1 pkt 1 i art. 341 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia                        

14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,                     

w 2017 r. dotacja celowa będzie udzielona na wyposażenie szkół 

podstawowych  w:  

♣‒podręczniki lub materiały edukacyjne z zakresu edukacji:  

polonistycznej,  

matematycznej,  

przyrodniczej i  

 

społecznej oraz z zakresu języka obcego nowożytnego oraz  

materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy I,  

♣‒podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe 

dla uczniów klasy IV,  

♣‒podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe 

dla uczniów klasy VII.  

 

Ponadto, zgodnie z art. 340 ust. 2 pkt 1 oraz z art. 341 ust. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe,  



w 2017 r.w zakresie pozostałych klas szkół podstawowych oraz 

dotychczasowych gimnazjów został zachowany dotychczasowy 

harmonogram udzielania dotacji celowej, a także dotychczasowe kwoty 

tej dotacji celowej.  

 

W związku z powyższym  

w 2017 r.wyposażenie szkół zostanie zrealizowane także w zakresie:  

♠podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy VI 

szkoły podstawowej,  

♠podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy III 

gimnazjum,  

♠materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy II i III szkoły 

podstawowej, dla uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów 

klasy II i III gimnazjum.  

 

Zgodnie z art. 340 ust. 1 pkt 1 i art. 341 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, 

począwszy od 2017 r.będą obowiązywać następujące nowe kwoty dotacji 

celowej:  

♥‒dla klas I szkoły podstawowej – na podręczniki do zajęć z zakresu 

edukacji:  

polonistycznej,  

matematycznej,  

przyrodniczej i  

społecznej,  

podręczniki do języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – w 

łącznej wysokości do 75 zł na ucznia,  

 

♥‒dla klas VII szkoły podstawowej – na podręczniki lub materiały 

edukacyjne – w wysokości do 250 zł na ucznia(analogicznie jak obecnie 

dla ucznia gimnazjum),  

♥‒dla klas VII szkoły podstawowej – na materiały ćwiczeniowe– w 

wysokości 25 złna ucznia (analogicznie jak obecnie dla uczniów klas IV–

VI szkoły podstawowej).  

 



Ponadto, zgodnie z art. 340 ust. 2 pkt 1 oraz z art. 341 ust. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe, w 2017 r.w zakresie pozostałych klas szkół podstawowych 

oraz dotychczasowych gimnazjów zostały zachowane dotychczasowe 

kwoty dotacji celowej, tj.:  

♦dla klas I–III szkoły podstawowej – na materiały ćwiczeniowe                              

w wysokości 50 zł na ucznia,  

♦dla klas IV szkoły podstawowej – na podręczniki lub materiały 

edukacyjne – w wysokości do 140 zł na ucznia,  

♦dla klas VI szkoły podstawowej – na podręczniki lub materiały 

edukacyjne – w wysokości 140 zł na ucznia,  

♦dla klas III gimnazjalnych – na podręczniki lub materiały edukacyjne–                             

w wysokości 250 zł na ucznia,  

♦dla klas IV–VI szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjalnych –                      

w wysokości 25 zł na ucznia.  

 

 

Obowiązkowy wolontariat – jak go zorganizować? 

 

Wolontariat w szkołach i placówkach 
13 stycznia 2017 

Dotychczasowe przepisy nie regulowały szczegółowo działań szkoły 

lub placówki w obszarze wolontariatu. Podkreśliliśmy rolę 

wolontariatu szkolnego jako istotnego elementu kształtowania u 

uczniów postaw prospołecznych.  

Samorządy uczniowski mają możliwość, w porozumieniu z 

dyrektorem szkoły lub placówki podejmować działania z zakresu 

wolontariatu.  

Ponadto stworzyliśmy możliwość działania w szkole rady 

wolontariatu wyłanianej ze składu samorządu uczniowskiego.  

Rada wolontariatu może stanowić narzędzie do koordynacji zadań 

z zakresu wolontariatu, przez m.in.: diagnozowania potrzeb 

społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły, 



opiniowania oferty działań i decydowania o konkretnych działaniach 

do realizacji. 

Wprowadziliśmy obowiązek zawarcia w statucie szkoły regulacji 

dotyczących sposobu organizacji i realizacji działań w zakresie 

wolontariatu. 

Dzięki wprowadzonym zmianom działania te będą odbywać się 

według zawartych w statucie szkoły regulacji, w których zostaną 

określone sposób organizacji i realizacji zadań z zakresu wolontariatu 

w szkole. 

Umożliwienie uczniom wyboru i opiniowania ofert oraz dokonywania 

samodzielnej diagnozy potrzeb społecznych w środowisku szkolnym 

lub otoczeniu szkoły, a tym samym przekazanie części 

odpowiedzialności będzie sprzyjać promowaniu idei wolontariatu oraz 

angażowaniu dzieci i młodzieży szkolnej w projekty z zakresu 

wolontariatu. 

Dzięki takim rozwiązaniom wolontariat szkolny będzie bardziej 

dostosowany do różnych rodzajów i form aktywności młodych ludzi, 

co jednocześnie umożliwi zaangażowanie społeczne większej liczbie 

uczniów o różnorodnych predyspozycjach.  

Wprowadzane zmiany umożliwiają udział szkołom i uczniom w 

szerokiej ofercie projektów odpowiadającej ich wartościom, 

postawom i potrzebom. 

 
 Dz. U. z 2017 r. poz. 59 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe 

 

(Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.) 

 

Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: 

           12) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym 

poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, 
sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym; 

 

Nowe regulacje dotyczące wolontariatu w szkole 
Dotychczasowe przepisy nie regulowały szczegółowo zasad 

prowadzenia wolontariatu w szkole.  



W nowych przepisach prawa oświatowego wskazano, że 

kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych powinno być 

realizowane m.in. poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu 

wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w 

życiu społecznym (art. 1 pkt 12 ustawy Prawo oświatowe).  

Ustawa Prawo oświatowe wprowadza to zadanie jako systemowe 

działanie w szkole oparte na: 

 zapewnieniu przez dyrektora warunków do działania w szkole 

wolontariuszy, 

 możliwości podejmowania wolontariatu przez samorząd 

uczniowski (w porozumieniu z dyrektorem) i powołania rady 

wolontariatu, 

 obowiązku zawarcia w statucie sposobu organizacji i realizacji 

zadań z zakresu wolontariatu. 

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu 

określić musi statut szkoły. 
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 Obowiązkowe zajęcia doradztwa zawodowego                            

– w których klasach?  

W jakim wymiarze?  

W oparciu o jaki program? 

DORADZTWO W RAMOWYM PLANIE 

NAUCZANIA 
Ramowe plany nauczania zawierają również godziny na realizację 

zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII i 

VIII szkoły podstawowej w wymiarze po 10 godzin minimum w 

każdej klasie oraz w liceum ogólnokształcącym, technikum, 

branżowej szkole I stopnia (odpowiednio minimum 10 godzin w 

całym okresie nauczania).  

Zajęcia te mają szczególne znaczenie w obecnej dobie wyzwań 

edukacyjnych i zawodowych stojących przed młodym człowiekiem. 



 

BARDZO WAŻNE ZADANIE NAUCZYCIELA 
W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego będą realizowane na podstawie programu nauczania 

(przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia) 

dopuszczonego do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej.  

Program musi zawierać informacje o zawodach, kwalifikacjach i 

stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji 

zgodnych z potrzebami rynku pracy, a także predyspozycjami 

zawodowymi. 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego 

w kolejnych latach zostaną określone w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej. 

 

Doradztwo zawodowe na każdym etapie edukacji 
Istotnym rozwiązaniem systemowym ma być również doradztwo 

zawodowe. W założeniu chodzi o to, by uczniowie wybierali 

optymalny dla siebie kierunek kształcenia i jednocześnie, by na dany 

zawód było zapotrzebowanie na rynku pracy.  

W tym celu Ministerstwo planuje podjęcie szeregu działań, np.: 

 uwzględnienie tematyki doradztwa w podstawie programowej na 

każdym etapie edukacji, 

 obowiązek badania predyspozycji zawodowych uczniów przed 

wyborem ścieżki kształcenia w poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

 uzależnienie finansowania branżowego szkolnictwa od 

zapotrzebowania na rynku pracy. 

 

JAK ORGANIZOWAĆ DORADZTWO 

ZAWODOWE 
Myślę, że doradztwo zawodowe określone na min. 10 godz. 

można potraktować jako 1 godz. przez 1 okres na przekładkę z 

wychowaniem do życia w rodzinie : dor.zawod/wych. do życia 

w rodzinie.  



Przy dwóch oddziałach w poziomie lub docelowo w klasie 7 i 8, 

doradcę zawodowego można zatrudnić na cały rok szkolny na 1, 

2, 3 itp. liczbę godzin tygodniowo. 

I co ważne: jeśli technika ma się kończyć w klasie 6, a szkoły 

branżowe i techniczne mają być wyborem świadomym, warto 

zrobić po 16 godzin w klasie 7 i 8 , bo to będzie z pożytkiem dla 

uczniów. 

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELA 

DORADCY 
W projekcie rozporządzenia w sprawie kwalifikacji, (które wyszło do 

konsultacji) te są dla doradcy ustawione na dość wysokim poziomie: 

§ 21. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy 

zawodowego w szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 ust. 1, 

§ 4 ust. 1 i § 10, posiada osoba, która ukończyła: 

1)     studia magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego oraz 

posiada przygotowanie pedagogiczne lub 

2)     studia magisterskie na dowolnym kierunku (specjalności) i studia 

podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada 

przygotowanie pedagogiczne. 

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy 

zawodowego w szkołach, o których mowa w § 4 ust. 1, posiada 

również osoba, która    ukończyła:  

1)     studia pierwszego stopnia w zakresie doradztwa zawodowego 

oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 

2)     studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i 

studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada 

przygotowanie pedagogiczne. 

3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy 

zawodowego w szkołach i placówkach, o których mowa w § 15-17, 

posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w ust. 1 lub 2, a 

ponadto ukończyła studia wyższe, studia podyplomowe, zakład 

kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie 

pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów 

lub rodzaju placówki. 
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