rpTAtA
z dnia OS stócznia N9UO rK
harta kauczyciela
azK rK z 20N4 rK pozK N9N
jając na względzie doniosłą rolę oświató i wóchowania w ozeczópospolitej molskiejI pragnąc dać wóraz
szczególnej randze społecznej zawodu nauczóciela zgodnie z potrzebami i oczekiwaniamiI otwierając niniejszą
ustawą drogę do dalszóch uregulowań prawnóch sóstemu edukacji narodowejI stanowi sięI co następujeW
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oozdział N
mostanowienia wstępne
ArtK NK
NK rstawie podlegają nauczócieleI wóchowawcó i inni pracownicó pedagogiczni zatrudnieni wW
NF publicznóch przedszkolachI szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia
nauczócieli działającóch na podstawie ustawó z dnia T września N99N rK o sóstemie oświató EazK rK z OMM4 rK
kr ORSI pozK ORTOI z późnK zmKFI z zastrzeżeniem ustK O pkt Na oraz pkt O litK a;
OF zakładach poprawczóchI schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnóch ośrodkach diagnostócznoJ
konsultacójnóch działającóch na podstawie ustawó z dnia OS października N9UO rK o postępowaniu w
sprawach nieletnich EazK rK z OMNM rK kr PPI pozK NTUI z późnK zmKF;
PF EuchólonóF;
4F publicznóch kolegiach pracowników służb społecznóchK
NaK EuchólonóFK
OK rstawie podlegają równieżI w zakresie określonóm ustawąW
NF nauczóciele mianowani lub dóplomowani zatrudnieni na stanowiskachI na któróch wómagane są kwalifikacje
pedagogiczneI wW
aF urzędach organów administracji rządowejI
bF kuratoriach oświatóI
cF specjalistócznej jednostce nadzoruI
dF Centralnej homisji bgzaminacójnej oraz okręgowóch komisjach egzaminacójnóchI
eF organach sprawującóch nadzór pedagogicznó nad zakładami poprawczómiI schroniskami dla nieletnichI
rodzinnómi ośrodkami diagnostócznoJkonsultacójnómi oraz szkołami przó zakładach karnóch;
NaF nauczóciele zatrudnieni w publicznóch szkołach i szkolnóch punktach konsultacójnóch przó
przedstawicielstwach dóplomatócznóchI urzędach konsularnóch i przedstawicielstwach wojskowóch
ozeczópospolitej molskiej;
OF nauczóciele zatrudnieni wW
aF publicznóch przedszkolachI szkołach i placówkach prowadzonóch przez osobó fizóczne oraz osobó
prawne niebędące jednostkami samorządu terótorialnegoI
bF przedszkolach niepublicznóchI niepublicznóch placówkachI o któróch mowa w ustK N pkt NI oraz szkołach
niepublicznóch o uprawnieniach szkół publicznóch;
PF nauczóciele urlopowani na podstawie przepisów ustawó z dnia OP maja N99N rK o związkach zawodowóch
EazK rK z OMN4 rK pozK NSTF;
4F pracownicó zatrudnieni u pracodawców niewómienionóch w ustK N oraz ustK O pkt NJPI pełniącó funkcję
instruktorów praktócznej nauki zawodu oraz kierowników praktócznej nauki zawoduI posiadającó
kwalifikacje określone dla nauczócieli praktócznej nauki zawodu oraz wókonującó pracę dódaktóczną i
wóchowawczą w wómiarze przewidzianóm dla tóch nauczócieli;
RF pracownicó zatrudnieni w lchotniczóch eufcach mracó na stanowiskach wóchowawcówI pedagogów oraz na
stanowiskach kierowniczóchI posiadającó kwalifikacjeI o któróch mowa w artK 9 ustK N pkt NI wókonującó
pracę dódaktóczną i wóchowawczą co najmniej w połowie obowiązującego ich czasu pracóK
ArtK 2K
mrzepisów ustawó nie stosuje się do żołnierzó w czónnej służbie wojskowej oraz funkcjonariuszó molicji i
pożarnictwaW
NF zajmującóch stanowiska nauczócieli w szkołach i placówkach oświatowoJwóchowawczóch wojskowóch i
prowadzonóch przez ministra właściwego do spraw wewnętrznóch oraz organó podległe ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznóch lub przez niego nadzorowane;
OF wóznaczonóch do wókonówania zadań poza wojskiem oraz służbami podległómi lub nadzorowanómi przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznóchI na stanowiskach wómienionóch w artK NK
ArtK PK
flekroć w ustawie jest mowa oW
NF nauczócielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczócieliI wóchowawców i innóch
pracowników pedagogicznóch zatrudnionóch w przedszkolachI szkołach i placówkach wómienionóch w artK N
ustK N;
OF szkołach bez bliższego określenia – rozumie się przez to przedszkolaI szkołó i placówki oraz inne jednostki
organizacójne wómienione w artK N ustK NI a także odpowiednio ich zespołó;
PF stażu – rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczóciela w przedszkolachI szkołach i placówkach oraz innóch
jednostkach organizacójnóchI o któróch mowa w artK N ustK N oraz ustK O pkt OI w wómiarze co najmniej NLO
obowiązkowego wómiaru zajęćI rozpoczętego i realizowanego w tróbie i na zasadach określonóch w przepisach
rozdziału PaI z tóm że w przópadku nauczócieliI o któróch mowa w artK 9e ustK NJPI równoważnó z odbówaniem
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stażu jest odpowiednio okres zatrudnienia na tóch stanowiskach lub czas urlopowania lub zwolnienia z
obowiązku świadczenia pracó;
4F związkach zawodowóch – rozumie się przez to związek zawodowóI którego członkiem jest nauczócielI a jeżeli
nauczóciel nie jest członkiem żadnego związkuI to związek zawodowó zrzeszającó nauczócieli wskazanó przez
nauczóciela;
RF ustawie o sóstemie oświató – rozumie się ustawęI o której mowa w artK N ustK N pkt N;
SF stopniu naukowóm doktora – rozumie się przez to także stopień doktora sztukiK
ArtK 4K
NK wasadó współdziałania w dziedzinie oświató i wóchowania organów administracji rządowej Eorganów jednostek
samorządu terótorialnegoF ze związkami zawodowómi zrzeszającómi nauczócieliI nieustalone w ustawie o
związkach zawodowóchI określają porozumienia zawierane przez odpowiednie organó administracji rządowej
Eorganó jednostek samorządu terótorialnegoF z organami właściwego szczebla tóch związkówK
OK oozporządzenia i zarządzenia przewidziane ustawą podlegają uzgodnieniu ze związkami zawodowómi
zrzeszającómi nauczócieliK
ArtK RK
EuchólonóFK
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oozdział 2
lbowiązki nauczócieli
ArtK SK
kauczóciel obowiązanó jestW
NF rzetelnie realizować zadania związane z powierzonóm mu stanowiskiem oraz podstawowómi funkcjami szkołóW
dódaktócznąI wóchowawczą i opiekuńcząI w tóm zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w
czasie zajęć organizowanóch przez szkołę;
OF wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
PF dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
4F kształcić i wóchowówać młodzież w umiłowaniu ljczóznóI w poszanowaniu honstótucji ozeczópospolitej
molskiejI w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
RF dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnóch i obówatelskich zgodnie z ideą demokracjiI pokoju i
przójaźni międzó ludźmi różnóch narodówI ras i światopoglądówK
ArtK SaK
NK mraca nauczócielaI z wójątkiem pracó nauczóciela stażóstóI podlega ocenieK lcena pracó nauczóciela może bóć
dokonana w każdóm czasieI nie wcześniej jednak niż po upłówie roku od dokonania ocenó poprzedniej lub
ocenó dorobku zawodowegoI o której mowa w artK 9c ustK SI z inicjatówó dórektora szkołó lub na wniosekW
NF nauczóciela;
OF organu sprawującego nadzór pedagogicznó;
PF organu prowadzącego szkołę;
4F radó szkołó;
RF radó rodzicówK
OK aórektor szkołó jest obowiązanó dokonać ocenó pracó nauczóciela w okresie nie dłuższóm niż P miesiące od
dnia złożenia wnioskuI z zastrzeżeniem terminu określonego w ustK NK
PK EuchólonóFK
4K lcena pracó nauczóciela ma charakter opisowó i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającómW
NF ocena wóróżniająca;
OF ocena dobra;
PF ocena negatównaK
RK lcenó pracó nauczóciela dokonuje dórektor szkołóI któró przó jej dokonówaniu może zasięgnąć opinii
samorządu uczniowskiegoK
SK lcenó pracó dórektora szkołó oraz nauczócielaI któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dórektora
szkołóI dokonuje organ prowadzącó szkołę w porozumieniu z organem sprawującóm nadzór pedagogicznóK
TK lrganI o któróm mowa w ustK SI dokonuje ocenó pracó dórektora szkołó po zasięgnięciu opinii radó szkołó i
zakładowóch organizacji związkowóch działającóch w tej szkoleK mrzó ocenie pracó dórektora przepis ustK O
stosuje się odpowiednioK
UK lcenę pracó ustala się po zapoznaniu nauczóciela z jej projektem oraz wósłuchaniu jego uwag i zastrzeżeńK
9K ld ustalonej ocenó pracóI w terminie N4 dni od dnia jej doręczeniaI przósługujeW
NF nauczócielowi – prawo wniesienia odwołaniaI za pośrednictwem dórektora szkołóI do organu sprawującego
nadzór pedagogicznó nad szkołą;
OF dórektorowi szkołó oraz nauczócielowiI któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dórektora
szkołó – prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie ocenó jego pracó do organuI któró tę ocenę ustaliłK
NMK lrganI o któróm mowa w ustK 9I powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniającóK ld
ocenó dokonanej przez zespół oceniającó nie przósługuje odwołanieK
NNK EuchólonóFK
NOK jinister właściwó do spraw oświató i wóchowaniaI a w stosunku do nauczócieli szkół artóstócznóchI zakładów
poprawczóchI schronisk dla nieletnich i rodzinnóch ośrodków diagnostócznoJkonsultacójnóch odpowiednio –
minister właściwó do spraw kulturó i ochronó dziedzictwa narodowego oraz jinister pprawiedliwościI w
porozumieniu z ministrem właściwóm do spraw oświató i wóchowaniaI określąI w drodze rozporządzeńI króteria
i trób dokonówania ocenó pracó nauczócielaI trób postępowania odwoławczego oraz skład i sposób
powołówania zespołu oceniającegoI mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wókonówania pracó
przez nauczócielaK
NPK mraca nauczóciela zatrudnionego w przedszkoluI placówce lub szkoleI o któróch mowa w artK N ustK O pkt OI
podlega ocenie w każdóm czasie na jego wniosekI a także z inicjatówó dórektora lub na wniosek organu
prowadzącegoK mraca nauczócielaI któremu powierzono stanowisko dórektora w przedszkoluI placówce lub
szkoleI o któróch mowa w artK N ustK O pkt OI podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu
prowadzącegoK t przópadku gdó dórektorem przedszkolaI placówki lub szkołó jest osoba nieposiadająca
kwalifikacji pedagogicznóchI ocenó pracó nauczócieli dokonuje nauczóciel upoważnionó przez organ
prowadzącóK mrzepisó ustK 4JNM i NO stosuje się odpowiednioK
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ArtK TK
NK pzkołą kieruje dórektorI któró jest jej przedstawicielem na zewnątrzI przełożonóm służbowóm wszóstkich
pracowników szkołóI przewodniczącóm radó pedagogicznejK aórektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą
uczącą się w szkoleK
OK aórektor szkołó odpowiedzialnó jest w szczególności zaW
NF dódaktócznó i wóchowawczó poziom szkołó;
OF realizację zadań zgodnie z uchwałami radó pedagogicznej i radó szkołóI podjętómi w ramach ich
kompetencji stanowiącóchI oraz zarządzeniami organów nadzorującóch szkołę;
PF tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracó uczniów i wóchowanków;
4F zapewnienie pomocó nauczócielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowóm;
RF zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacójnóch do realizacji zadań
dódaktócznóch i opiekuńczoJwóchowawczóch;
SF zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczócielom w czasie zajęć organizowanóch przez szkołęK
PK EuchólonóFK
ArtK UK
lrganó uprawnione do sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz zasadó sprawowania tego nadzoru określają
odrębne przepisóK
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oozdział P
tómagania kwalifikacójne
ArtK 9K
NK ptanowisko nauczóciela może zajmować osobaI któraW
NF posiada wóższe wókształcenie z odpowiednim przógotowaniem pedagogicznóm lub ukończóła zakład
kształcenia nauczócieli i podejmuje pracę na stanowiskuI do którego są to wóstarczające kwalifikacje;
OF przestrzega podstawowóch zasad moralnóch;
PF spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wókonówania zawoduK
NaK EuchólonóFK
OK jinister właściwó do spraw oświató i wóchowaniaI a w stosunku do nauczócieli szkół artóstócznóch – minister
właściwó do spraw kulturó i ochronó dziedzictwa narodowegoI w porozumieniu z zainteresowanómi ministramiI
w drodze rozporządzeniaI określa szczegółowe kwalifikacje wómagane od nauczócieliI wskazując w
szczególności poziom wókształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnóch tópów szkół i placówekI
warunki uzóskiwania kwalifikacji do nauczania jęzóków obcóchI także poprzez egzaminó znajomości jęzóka i
wókaz tóch egzaminów oraz może określić szkołó i wópadkiI w któróch można zatrudnić nauczócieli
niemającóch wóższego wókształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczócieliI uwzględniając w
szczególności potrzebó kształcenia zawodowegoK
PK jinister właściwó do spraw kulturó i ochronó dziedzictwa narodowego może określićI w drodze rozporządzeniaI
szkołó artóstóczne i placówki kształcenia artóstócznegoI w któróch stanowiska nauczócieli mogą zajmować
osobó mające ukończoną szkołę artóstóczną ff stopnia w zakresie kierunku odpowiadającego nauczanóm
przedmiotomI uwzględniając w szczególności rodzaje szkół i placówek kształcenia artóstócznegoI w któróch
możliwe będzie zatrudnienie nauczócieli mającóch ukończoną szkołę artóstóczną ff stopniaK
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oozdział Pa
Awans zawodowó nauczócieli
ArtK 9aK
NK rstala się stopnie awansu zawodowego nauczócieliW
NF nauczóciel stażósta;
OF nauczóciel kontraktowó;
PF nauczóciel mianowanó;
4F nauczóciel dóplomowanóK
OK lsoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracó w szkole uzóskuje
stopień nauczóciela stażóstóI z zastrzeżeniem ustK PK
PK kauczóciele akademiccó legitómującó się co najmniej trzóletnim okresem pracó w szkole wóższej lub osobó
posiadające co najmniej pięcioletni okres pracó i znaczącó dorobek zawodowó uzóskują z dniem nawiązania
stosunku pracó w szkole stopień nauczóciela kontraktowegoI z zastrzeżeniem ustK 4K
4K kauczóciele akademiccóI posiadającó stopień naukowó oraz legitómującó się co najmniej PJletnim okresem
pracó w szkole wóższejI z dniem nawiązania stosunku pracó w zakładzie kształcenia nauczócieli lub kolegium
pracowników służb społecznóch uzóskują stopień nauczóciela mianowanegoK
ArtK 9bK
NK tarunkiem nadania nauczócielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wómagań
kwalifikacójnóchI o któróch mowa w artK 9 ustK N pkt N oraz ustK O i PI odbócie stażuI z zastrzeżeniem artK 9e ustK
NJPI zakończonego pozótówną oceną dorobku zawodowego nauczócielaI o której mowa w artK 9c ustK SI orazW
NF w przópadku nauczóciela stażóstó – uzóskanie akceptacji komisji kwalifikacójnej po przeprowadzonej
rozmowie;
OF w przópadku nauczóciela kontraktowego – zdanie egzaminu przed komisją egzaminacójną;
PF w przópadku nauczóciela mianowanego – uzóskanie akceptacji komisji kwalifikacójnej po dokonaniu analizó
dorobku zawodowego nauczóciela i przeprowadzonej rozmowieK
OK homisje kwalifikacójne lub egzaminacójneI o któróch mowa w ustK NI przeprowadzają odpowiednio
postępowania kwalifikacójne lub egzaminacójne na wniosek nauczóciela skierowanó odpowiednio do dórektora
szkołó lub właściwego organuI o któróm mowa w ustK 4 pkt OJ4K
PK kauczócielomI którzó złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacójnego lub
egzaminacójnego do dnia PM czerwca danego rokuI właściwó organI o któróm mowa w ustK 4I wódaje decózję o
nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia PN sierpnia danego rokuK
PaK kauczócielomI którzó złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacójnego lub
egzaminacójnego do dnia PN października danego rokuI właściwó organI o któróm mowa w ustK 4I wódaje
decózję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia PN grudnia danego
rokuK
4K kauczócielom spełniającóm warunkiI o któróch mowa w ustK NI oraz nauczócielom zatrudnionóm w tróbie artK 9a
ustK P lub 4I w drodze decózji administracójnejI stopień awansu zawodowego nadajeW
NF nauczócielowi stażyście stopień nauczóciela kontraktowego – dórektor szkołó;
OF nauczócielowi kontraktowemu stopień nauczóciela mianowanego – organ prowadzącó szkołę;
PF nauczócielowi mianowanemu stopień nauczóciela dóplomowanego – organ sprawującó nadzór
pedagogicznó;
4F nauczócielomI o któróch mowa w artK N ustK O pkt N oraz artK 9e ustK PI odpowiedni stopień – właściwó
ministerK
RK Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególnościW nazwę komisji kwalifikacójnej lub
egzaminacójnejI numer i datę wódania zaświadczenia o uzóskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminuI stopień
awansu zawodowegoI a także informację o poziomie wókształcenia nauczócielaK t przópadku uzóskania stopnia
awansu zawodowego z mocó prawa albo w sposób określonó w artK 9a ustK P lub 4 akt nadania stopnia awansu
zawodowego nie zawiera odpowiednio nazwó komisji kwalifikacójnej lub egzaminacójnejI numeru i dató
wódania zaświadczenia o akceptacji lub zdaniu egzaminuK
SK t przópadku niespełnienia przez nauczóciela warunkówI o któróch mowa w ustK NI dórektor szkołó lub
właściwó organI o któróm mowa w ustK 4 pkt OJ4I odmawia nauczócielowiI w drodze decózji administracójnejI
nadania stopnia awansu zawodowegoK
TK lrganami wóższego stopnia w rozumieniu hodeksu postępowania administracójnego w sprawachI o któróch
mowa w ustK 4 pkt NJP oraz ustK SI są odpowiednioW
NF w stosunku do dórektora szkołó – organ prowadzącó szkołę;
OF w stosunku do organu prowadzącego szkołę – organ sprawującó nadzór pedagogicznó;
PF w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogicznó – właściwó ministerK
ArtK 9cK
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NK ptażI z zastrzeżeniem ustK OI trwa w przópadku ubiegania się o awans na stopieńW
NF nauczóciela kontraktowego – 9 miesięcó;
OF nauczóciela mianowanego i nauczóciela dóplomowanego – O lata i 9 miesięcóK
OK kauczóciel kontraktowó lub nauczóciel mianowanó posiadającó co najmniej stopień naukowó doktora może
ubiegać się o uzóskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbóciu stażu trwającego rok i 9 miesięcóK
aórektor szkołó może nauczócielowi kontraktowemuI któró uzóskał awans w sposób określonó w artK 9a ustK P i
ubiega się o uzóskanie stopnia nauczóciela mianowanegoI skrócić staż do roku i 9 miesięcóK
PK t okresie stażu nauczóciel realizuje własnó plan rozwoju zawodowego zatwierdzonó przez dórektora szkołóI
uwzględniającó wómaganiaI o któróch mowa w artK 9g ustK NMK mo zakończeniu stażu nauczóciel składa
dórektorowi szkołó sprawozdanie z realizacji tego planuK
PaK kauczócielowi mianowanemuI ubiegającemu się o awans na stopień nauczóciela dóplomowanegoI za spełnienie
odpowiednich wómagańI o któróch mowa w przepisach wódanóch na podstawie artK 9g ustK NMI uznaje się także
jego odpowiedni dorobek zawodowó ze szczególnóm uwzględnieniem okresu od dnia uzóskania stopnia
nauczóciela mianowanegoK
4K kauczócielowi stażyście i nauczócielowi kontraktowemu odbówającemu staż dórektor szkołó przódziela spośród
nauczócieli mianowanóch lub dóplomowanóch opiekunaI z tóm że w przedszkolachI szkołach i placówkachI o
któróch mowa w artK N ustK O pkt OI opiekunem nauczóciela stażóstó i nauczóciela kontraktowego może bóć
również nauczóciel zajmującó stanowisko kierowniczeK
RK wadaniem opiekuna stażuI o któróm mowa w ustK 4I jest udzielanie nauczócielowi pomocóI w szczególności w
przógotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczócielaI oraz opracowanie projektu
ocenó dorobku zawodowego nauczóciela za okres stażuK
SK lcenę dorobku zawodowego nauczóciela za okres stażu ustalaI w terminie nie dłuższóm niż ON dni od dnia
złożenia sprawozdaniaI o któróm mowa w ustK PI z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju
zawodowego nauczócielaI dórektor szkołóW
NF w przópadku nauczóciela stażóstó i nauczóciela kontraktowego – po zapoznaniu się z projektem ocenó
opracowanóm przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii radó rodziców;
OF w przópadku nauczóciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii radó rodzicówK
TK oada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie N4 dni od dnia otrzómania zawiadomienia o
dokonówanej ocenie dorobku zawodowego nauczócielaK kieprzedstawienie opinii radó rodziców nie wstrzómuje
postępowaniaI o któróm mowa w ustK SK
UK lcena dorobku zawodowego nauczóciela może bóć pozótówna lub negatównaK lcena sporządzana jest na
piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołaniaK
9K ld ocenó dorobku zawodowego nauczócielowi służó odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogicznó
w terminie N4 dni od dnia jej otrzómaniaK lrgan sprawującó nadzór pedagogicznó rozpatruje odwołanie w
terminie ON dniK lcena dorobku zawodowego nauczóciela ustalona przez organ sprawującó nadzór pedagogicznó
jest ostatecznaK
NMK t przópadku niedotrzómania przez organ sprawującó nadzór pedagogicznó terminu rozpatrzenia odwołaniaI o
któróm mowa w ustK 9I nauczóciel jest dopuszczonó odpowiednio do rozmowó kwalifikacójnejI o której mowa w
artK 9b ustK N pkt NI egzaminuI o któróm mowa w artK 9b ustK N pkt OI lub może się ubiegać o akceptację komisjiI o
której mowa w artK 9b ustK N pkt PK
NNK t przópadku gdó ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczóciela jest negatównaI ponowna ocena dorobku
może bóć dokonana po odbóciuI na wniosek nauczóciela i za zgodą dórektora szkołóI jednego dodatkowego
stażu w wómiarze 9 miesięcóK
ArtK 9dK
NK kauczóciel rozpoczóna staż z początkiem roku szkolnegoI nie później jednak niż w ciągu N4 dni od dnia
rozpoczęcia zajęćI na swój wniosek skierowanó do dórektora szkołóI z tóm że nauczóciel stażósta rozpoczóna
staż bez złożenia wnioskuK
OK t przópadku nawiązania stosunku pracó po upłówie terminuI o któróm mowa w ustK NI nauczóciel nie
rozpoczóna stażu do końca tego roku szkolnegoK
PK mrzepisó ustK N i O stosuje się również do dodatkowego stażuI o któróm mowa w artK 9c ustK NN i artK 9g ustK UK
4K kauczóciel kontraktowó może rozpocząć staż na stopień nauczóciela mianowanego po przepracowaniu w szkole
co najmniej dwóch latI a nauczóciel mianowanó może rozpocząć staż na stopień nauczóciela dóplomowanego po
przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowegoK
RK t przópadku nieobecności nauczóciela w pracó z powodu czasowej niezdolności do pracó wskutek chorobóI
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracó lub urlopu innego niż urlop wópoczónkowóI trwającej nieprzerwanie
dłużej niż miesiącI staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecnościK t przópadku nieobecności dłuższej
niż rok nauczóciel obowiązanó jest do ponownego odbócia stażu w pełnóm wómiarzeK
SK kauczóciel kontraktowó i nauczóciel mianowanó mogą przerwać staż na swój wniosek w każdóm czasieK t
przópadku ponownego rozpoczęcia stażu odbówają staż w pełnóm wómiarzeK
TK kauczóciel stażósta i nauczóciel kontraktowó składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania
kwalifikacójnego lub egzaminacójnego w roku uzóskania pozótównej ocenó dorobku zawodowego za okres
stażuK kauczóciel mianowanó może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacójnego w okresie P lat
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od dnia otrzómania pozótównej ocenó dorobku zawodowego za okres stażuK t przópadku niedotrzómania
terminów złożenia wniosków nauczóciele ci obowiązani są do ponownego odbócia stażu w pełnóm wómiarzeK
UK aórektor szkołó corocznieI w arkuszu organizacójnóm szkołóI o któróm mowa w odrębnóch przepisachI podaje
liczbę nauczócieliI w podziale na stopnie awansu zawodowegoI przóstępującóch do postępowań
kwalifikacójnóch lub egzaminacójnóch w roku szkolnómI którego dotóczó danó arkusz organizacójnóI oraz
wskazuje terminó złożenia przez nauczócieli wniosków o podjęcie tóch postępowańK
9K kauczóciele skierowani do pracó za granicą w celu wspomagania nauczania jęzóka polskiegoI historiiI geografiiI
kulturó polskiej oraz innóch przedmiotów nauczanóch w jęzóku polskim w środowiskach polonijnóch po
powrocie do pracó w polskiej szkole mogą złożyć wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania
egzaminacójnego o awans na stopień nauczóciela mianowanego lub postępowania kwalifikacójnego o awans na
stopień nauczóciela dóplomowanego po odbóciu stażu w wómiarze rok i 9 miesięcóK
ArtK 9eK
NK aórektor szkołó posiadającó na tóm stanowisku nieprzerwanó okres pracó wónoszącó co najmniej P lataI a w
przópadku nauczóciela posiadającego co najmniej stopień naukowó doktora co najmniej O lata oraz legitómującó
się wóróżniającą oceną pracóI może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacójnego o awans na
stopień nauczóciela dóplomowanego po upłówie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczóciela mianowanegoI a w
przópadku nauczóciela posiadającego co najmniej stopień naukowó doktora po upłówie P latK
OK kauczóciel mianowanóI o któróm mowa w artK N ustK O pkt NI zatrudnionó na stanowiskuI na któróm wómagane
są kwalifikacje pedagogiczneI posiadającó nieprzerwanó okres pracó na tóm stanowisku co najmniej P lataI a w
przópadku nauczóciela posiadającego co najmniej stopień naukowó doktora co najmniej O lataI może złożyć
wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacójnego o awans na stopień nauczóciela dóplomowanego po upłówie
4 lat od dnia nadania stopnia nauczóciela mianowanegoI a w przópadku nauczóciela posiadającego co najmniej
stopień naukowó doktora po upłówie P latK
PK kauczóciel urlopowanó lub zwolnionó z obowiązku świadczenia pracó na podstawie przepisów ustawóI o której
mowa w artK N ustK O pkt PI posiadającó okres urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracó
trwającó nieprzerwanie co najmniej P lataI może odpowiednio złożyć wniosek o podjęcie postępowania
egzaminacójnego o awans na stopień nauczóciela mianowanego lub wniosek o podjęcie postępowania
kwalifikacójnego o awans na stopień nauczóciela dóplomowanego odpowiednio po upłówie R lat od dnia
nadania stopnia nauczóciela kontraktowego i po upłówie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczóciela
mianowanegoK
4K kauczócieleI którzó w danóm roku szkolnóm przestali zajmować stanowisko dórektora szkołóI przestali bóć
zatrudnieni na stanowiskuI na któróm wómagane są kwalifikacje pedagogiczneI oraz nauczóciele mianowaniI
pełniącó z wóboru funkcje związkoweI którzó przestali w danóm roku szkolnóm korzóstać z urlopu lub
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracóI mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacójnego na
stopień nauczóciela dóplomowanego po odbóciu stażu w wómiarze rok i 9 miesięcóI o ile staż rozpoczęli z
dniem N września roku szkolnego następującego bezpośrednio po tóm roku szkolnómK
RK geżeli w okresie stażu nauczócielowi powierzono stanowisko dórektora szkołóI zatrudniono go na stanowiskuI na
któróm wómagane są kwalifikacje pedagogiczneI urlopowano go lub zwolniono z obowiązku świadczenia pracóI
do nieprzerwanego okresuI o któróm mowa w ustK NJPI zalicza się okres odbótego stażuK
ArtK 9fK
NK kauczócielowiI któró w trakcie pracó zawodowej uzóskał wóższó poziom wókształcenia niż określonó w akcie
nadania stopnia awansu zawodowegoI dórektor szkołó lub określonó organI o któróm mowa w artK 9b ustK 4 pkt
OJ4I wódaje na wniosek nauczóciela nowó akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowegoI
uwzględniającó uzóskanó poziom wókształceniaK
OK kauczócielowi kontraktowemu i nauczócielowi mianowanemuI którzó w okresie trwania stażu zmienili miejsce
zatrudnieniaI do stażuI o któróm mowa w artK 9c ustK N pkt OI zalicza się okres dotóchczas odbótego stażuI jeżeli
podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż P miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracó i za okres
dotóchczas odbótego stażu otrzómali pozótówną ocenę dorobku zawodowegoK
PK lcenęI o której mowa w ustK OI uwzględnia się przó dokonówaniu ocenó dorobku zawodowego nauczóciela za
okres całego stażuK
NK

ArtK 9gK
homisję kwalifikacójną dla nauczócieli ubiegającóch się o awans na stopień nauczóciela kontraktowego
powołuje dórektor szkołóK t skład komisji wchodząW
NF dórektor EwicedórektorFI jako jej przewodniczącó;
OF przewodniczącó zespołu przedmiotowego EwóchowawczegoFI a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole
powołanó – nauczóciel mianowanó lub dóplomowanó zatrudnionó w szkoleI a w przópadku przedszkolaI
szkołó lub placówkiI o któróch mowa w artK N ustK O pkt OI w któróch nie są zatrudnieni nauczóciele
mianowani lub dóplomowani – nauczóciel kontraktowó;
PF opiekun stażuK
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homisję egzaminacójną dla nauczócieli ubiegającóch się o awans na stopień nauczóciela mianowanego
powołuje organ prowadzącó szkołęK t skład komisji wchodząW
NF przedstawiciel organu prowadzącego szkołęI jako jej przewodniczącó;
OF przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogicznó;
PF dórektor szkołó;
4F dwaj eksperci z listó ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświató i wóchowaniaK
homisję kwalifikacójną dla nauczócieli ubiegającóch się o awans na stopień nauczóciela dóplomowanego
powołuje organ sprawującó nadzór pedagogicznóK t skład komisji wchodząW
NF przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogicznóI jako jej przewodniczącóI a w przópadku
nauczócielaI o któróm mowa w artK 9e ustK N – także przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;
OF dórektor szkołóI z wójątkiem przópadku gdó o awans ubiega się dórektor szkołó;
PF trzej eksperci z listó ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświató i wóchowaniaK
t pracach komisjiI o któróch mowa w ustK NJPI o ile nie wchodzi w ich składI może brać również udział w
charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór
pedagogicznóK
ka wniosek nauczóciela w skład komisjiI o któróch mowa w ustK NJPI wchodzi przedstawiciel wskazanego
we wniosku związku zawodowegoK
mrzedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwó organ statutowó związkuK
homisję kwalifikacójną dla nauczócieli mianowanóchI o któróch mowa w artK 9e ustK OI ubiegającóch się o
awans na stopień nauczóciela dóplomowanego powołuje w przópadku nauczócieli zatrudnionóch wW
NF urzędzie ministra właściwego do spraw oświató i wóchowaniaI kuratoriach oświatóI Centralnej homisji
bgzaminacójnej i okręgowóch komisjach egzaminacójnóch – minister właściwó do spraw oświató i
wóchowania;
OF urzędzie ministra właściwego do spraw kulturó i ochronó dziedzictwa narodowego i w specjalistócznej
jednostce nadzoru – minister właściwó do spraw kulturó i ochronó dziedzictwa narodowego;
PF organach sprawującóch nadzór pedagogicznó nad zakładami poprawczómiI schroniskami dla nieletnichI
szkołami przó zakładach karnóch oraz rodzinnómi ośrodkami diagnostócznoJkonsultacójnómi – jinister
pprawiedliwości;
4F urzędzie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i urzędach wojewódzkich – minister
właściwó do spraw zabezpieczenia społecznegoK
t skład komisji kwalifikacójnejI o której mowa w ustK SI wchodząW
NF przedstawiciel właściwego ministra;
OF kierownik jednostkiI w której jest zatrudnionó nauczóciel ubiegającó się o awansI lub jego przedstawicielI
z wójątkiem przópadku ubiegania się o awans przez kierownika jednostki;
PF trzej eksperci z listó ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświató i wóchowaniaK
mrzepisó ustK R i Ra stosuje się odpowiednioK
homisję egzaminacójną lub kwalifikacójną dla nauczócieliI o któróch mowa w artK 9e ustK PI ubiegającóch się
o awans na stopień nauczóciela mianowanego lub nauczóciela dóplomowanego powołuje minister właściwó
do spraw oświató i wóchowaniaK
t skład komisjiI o której mowa w ustK TI wchodząW
NF przedstawiciel właściwego ministra;
OF dórektor szkołóI z której nauczóciel został urlopowanó lub zwolnionó z obowiązku świadczenia pracó;
PF trzej eksperci z listó ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświató i wóchowaniaK
mrzepisó ustK R i Ra stosuje się odpowiednioK
kauczócielI któró nie uzóskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed komisjamiI o któróch
mowa w ustK NJPI może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacójnego lub
egzaminacójnego po odbóciuI na wniosek nauczóciela i za zgodą dórektora szkołóI dodatkowego stażu w
wómiarze 9 miesięcóI z tóm żeW
NF nauczóciel stażósta i nauczóciel kontraktowó mogą przóstąpić ponownie odpowiednio do rozmowó z
komisją kwalifikacójną lub do egzaminu przed komisją egzaminacójną tólko jeden raz w danej szkole;
OF nauczóciel mianowanó w przópadku powtórnego nieuzóskania akceptacji przed kolejnóm ubieganiem się
o uzóskanie akceptacji komisji kwalifikacójnej jest obowiązanó do odbócia stażu w wómiarze
określonóm w artK 9c ustK N pkt OK
kauczócieleI o któróch mowa w artK 9e ustK NJPI którzó nie uzóskali akceptacji lub nie zdali egzaminuI mogą
ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacójnego lub egzaminacójnego po upłówie rokuK
homisja kwalifikacójna lub egzaminacójna wódaje nauczócielowi zaświadczenie odpowiednio o akceptacji
lub zdaniu egzaminuK oejestr wódanóch zaświadczeń prowadzi odpowiednio dórektor szkołó lub organI
któró powołał komisjęK
jinister właściwó do spraw oświató i wóchowania określiI w porozumieniu z ministrem właściwóm do
spraw kulturó i ochronó dziedzictwa narodowegoI jinistrem lbronó karodowej i jinistrem
pprawiedliwościI w drodze rozporządzeniaW
NF sposób odbówania stażuI
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OF rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacójnego lub
egzaminacójnegoI
PF zakres wómagań do uzóskania poszczególnóch stopni awansu zawodowegoI
4F trób działania komisji kwalifikacójnóch i egzaminacójnóchI
RF wzoró zaświadczeń o uzóskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzoró aktów nadania stopni awansu
zawodowego
– uwzględniając potrzebę stopniowania i różnicowania wómagań stawianóch nauczócielom na
poszczególnóch stopniach awansu zawodowego oraz potrzebę prawidłowego przeprowadzania postępowań
kwalifikacójnóch i egzaminacójnóchK
iistę ekspertów prowadzi minister właściwó do spraw oświató i wóchowaniaK
ka listę ekspertów może bóć wpisana osobaI któraW
NF posiada co najmniej wóższe wókształcenie magisterskie;
OF jest nauczócielem dóplomowanóm;
PF przepracowała po uzóskaniu stopnia nauczóciela dóplomowanego co najmniej P lata i w tóm czasie
ukończóła z wónikiem pozótównóm szkolenie dla kandódatów na ekspertów organizowane przez
publiczną placówkę doskonalenia nauczócieliI o której mowa w artK R ustK Pb pkt N litK b ustawó o
sóstemie oświatóI lub publiczną placówkę doskonalenia nauczócieli szkół artóstócznóchI o której mowa
w artK R ustK Pc ustawó o sóstemie oświató; wómóg ukończenia szkolenia nie dotóczó osóbI o któróch
mowa w pkt R litK aI posiadającóch stopień naukowó doktora lub stopień doktora sztuki;
4F posiada co najmniej NMJletni staż pracó pedagogicznejI psóchologicznejI naukowoJdódaktócznej albo
artóstócznej;
RF spełnia jeden z następującóch warunkówW
aF jest nauczócielem akademickim zatrudnionóm w szkole wóższejI kształcącóm nauczócieliI
wóchowawców i innóch pracowników pedagogicznóchI o któróch mowa w artK N ustK NI
bF jest nauczócielem zatrudnionóm w przedszkoluI szkoleI placówce lub innej jednostce organizacójnejI
o której mowa w artK NI
cF jest konsultantem współpracującóm z Centrum bdukacji Artóstócznej;
SF spełnia warunkiI o któróch mowa w artK NM ustK R pkt NJ4;
TF nie bóła karana karą dóscóplinarną;
UF uzóskała rekomendacjęI zawierającą opis dorobku zawodowego nauczóciela lub nauczóciela
akademickiegoI wódaną przez instótucję lub stowarzószenie działające w sóstemie oświató i
wóchowaniaI szkolnictwa wóższego i nauki lub na ich rzecz albo nauczócielski związek zawodowóK
t przópadku osobó spełniającej warunekI o któróm mowa w ustK NNa pkt R litK cI wpis na listę ekspertów
następuje po akceptacji ministra właściwego do spraw kulturó i ochronó dziedzictwa narodowegoK
pkreślenie z listó ekspertów następujeW
NF na wniosek eksperta;
OF na umotówowanó wniosek organu powołującego komisję egzaminacójną lub kwalifikacójną albo organu
sprawującego nadzór pedagogicznó w przópadkuW
aF dwukrotnego nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach komisji egzaminacójnej lub
kwalifikacójnejI w skład której ekspert został powołanóI
bF nieprzestrzegania przepisów dotóczącóch postępowania egzaminacójnego lub kwalifikacójnego;
PF w razie niespełniania warunkówI o któróch mowa w ustK NNa pkt R i S;
4F w razie prawomocnego ukarania karą dóscóplinarną;
RF w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawaK
tpis na listę ekspertówI odmowa wpisu oraz skreślenie z listó następuje w drodze decózji administracójnej
ministra właściwego do spraw oświató i wóchowaniaK
jinister właściwó do spraw oświató i wóchowania określiI w porozumieniu z ministrem właściwóm do
spraw kulturó i ochronó dziedzictwa narodowegoI jinistrem lbronó karodowej i jinistrem
pprawiedliwościI w drodze rozporządzeniaI ramowó program szkolenia kandódatów na ekspertówI sposób
prowadzenia listó ekspertówI trób wpisówania i skreślania ekspertów z listóI uwzględniając w szczególności
podstawowe treści programowe szkolenia i minimalnó wómiar godzin szkoleniaI a także dokumentó
wómagane od osób ubiegającóch się o wpis na listę ekspertów oraz zakres danóch objętóch wpisem na listęK

ArtK 9hK
NK kadzór nad czónnościami podejmowanómi w postępowaniu o nadanie nauczócielom stopnia awansu
zawodowego przezW
NF dórektorów szkółI organó prowadzące szkołó oraz komisjeI o któróch mowa w artK 9g ustK N i O – sprawuje
organ sprawującó nadzór pedagogicznó;
OF organó sprawujące nadzór pedagogicznó oraz komisjeI o któróch mowa w artK 9g ustK PI Sa i Ta – sprawuje
właściwó ministerK
OK CzónnościI o któróch mowa w ustK NI podjęte z naruszeniem przepisów ustawóI przepisów o kwalifikacjach
nauczócieli lub przepisów wódanóch na podstawie artK 9g ustK NM są nieważneK kieważność czónności stwierdzaI
w drodze decózji administracójnejI odpowiednio organ sprawującó nadzór pedagogicznó lub właściwó ministerK
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ArtK 9iK
NK kauczócielowi dóplomowanemuI posiadającemu co najmniej OMJletni okres pracó w zawodzie nauczócielaI w
tóm co najmniej NMJletni okres pracó jako nauczóciel dóplomowanóI oraz znaczącó i uznanó dorobek
zawodowóI na wniosek hapitułó do ppraw mrofesorów lświató może bóć nadanó przez ministra właściwego do
spraw oświató i wóchowania tótuł honorowó profesora oświatóK
NaK Członków hapitułó do ppraw mrofesorów lświató powołuje i odwołuje minister właściwó do spraw oświató i
wóchowaniaK
OK tnioski do hapitułó o nadanie tótułu honorowego profesora oświató składa organ sprawującó nadzór
pedagogicznóK
PK jinister właściwó do spraw oświató i wóchowania w porozumieniu z właściwómi ministrami określiI w drodze
rozporządzeniaI sposób powołówania i odwołówania członków hapitułóI trób jej pracó i sposób obsługi
administracójnoJbiurowejI króteria dokonówania ocenó dorobku zawodowego nauczóciela zgłoszonego do
nadania tótułu honorowego profesora oświatóI sposób i trób składania wniosków o nadanie tego tótułuI
uwzględniając w szczególności niezawisłość hapitułó w rozpatrówaniu wniosków oraz dokonanie
wszechstronnej ocenó dorobku zawodowego nauczócielaK
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oozdział 4
kawiązanieI zmiana i rozwiązanie stosunku pracó
ArtK N0K
NK ptosunek pracó z nauczócielem nawiązuje się w szkoleI a w przópadku powołania zespołu szkół jako odrębnej
jednostki organizacójnej – w zespole szkół na podstawie umowó o pracę lub mianowaniaI z zastrzeżeniem ustK UK
OK w osobą posiadającą wómagane kwalifikacjeI z zastrzeżeniem ustK PI i rozpoczónającą pracę w szkole stosunek
pracó nawiązuje się na podstawie umowó o pracę na czas określonó na jeden rok szkolnó w celu odbócia stażu
wómaganego do uzóskania awansu na stopień nauczóciela kontraktowegoI z zastrzeżeniem ustK TK t
przópadkachI o któróch mowa w artK 9c ustK NN i artK 9g ustK UI w razie ustalenia dodatkowego stażuI z
nauczócielem stażóstą nawiązuje się stosunek pracó na czas określonó na kolejnó jeden rok szkolnóK
PK t szczególnóch przópadkach uzasadnionóch potrzebami szkołó z osobąI o której mowa w ustK OI legitómującą
się wómaganóm poziomem wókształceniaI lecz nieposiadającą przógotowania pedagogicznegoI dopuszczalne
jest nawiązanie stosunku pracóI o ile osoba ta zobowiąże się do uzóskania przógotowania pedagogicznego w
trakcie odbówania stażuK t przópadku gdó nauczóciel w ciągu pierwszego roku pracó w szkole nie uzóska
przógotowania pedagogicznego z przóczón od niego niezależnóchI z nauczócielem może bóć zawarta umowa o
pracę na kolejnó jeden rok szkolnóK ptaż wómaganó do ubiegania się o awans na stopień nauczóciela
kontraktowego przedłuża się do czasu uzóskania przógotowania pedagogicznegoK
4K ptosunek pracó z nauczócielem kontraktowóm nawiązuje się na podstawie umowó o pracę zawieranej na czas
nieokreślonóI z zastrzeżeniem ustK TK
4aK EuchólonóFK
RK ptosunek pracó z nauczócielem mianowanóm i z nauczócielem dóplomowanóm nawiązuje się na podstawie
mianowaniaI jeżeliW
NF posiada obówatelstwo polskieI z tóm że wómóg ten nie dotóczó obówateli państwa członkowskiego rnii
buropejskiejI honfederacji pzwajcarskiej lub państwa członkowskiego buropejskiego morozumienia o
tolnóm eandlu EbcTAF – stronó umowó o buropejskim lbszarze dospodarczóm;
OF ma pełną zdolność do czónności prawnóch i korzósta z praw publicznóch;
PF nie toczó się przeciwko niemu postępowanie karne lub dóscóplinarneI lub postępowanie o
ubezwłasnowolnienie;
4F nie bół karanó za przestępstwo popełnione umóślnie;
RF posiada kwalifikacje wómagane do zajmowania danego stanowiska;
SF istnieją warunki do zatrudnienia nauczóciela w szkole w pełnóm wómiarze zajęć na czas nieokreślonóK
RaK ptosunek pracó nawiązanó na podstawie umowó o pracę na czas nieokreślonó przekształca się w stosunek pracó
na podstawie mianowania z pierwszóm dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącuI w którómW
NF nauczóciel uzóskał stopień nauczóciela mianowanegoI o ile spełnione są warunki określone w ustK R;
OF w przópadku nauczóciela mianowanego lub dóplomowanego w czasie trwania umowó o pracę zostałó
spełnione warunkiI o któróch mowa w ustK RK
RbK mrzekształcenie podstawó prawnej stosunku pracóI o któróm mowa w ustK RaI potwierdza na piśmie dórektor
szkołóK
SK t przópadku braku warunków do zatrudnienia nauczócielaI o któróch mowa w ustK R pkt SI stosunek pracó z
nauczócielem mianowanóm lub dóplomowanóm nawiązuje się na podstawie umowó o pracę na czas
nieokreślonó w niepełnóm wómiarzeI z zastrzeżeniem ustK TK
TK t przópadku zaistnienia potrzebó wónikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczócielaI
w tóm w trakcie roku szkolnegoI z osobą rozpoczónającą pracę w szkoleI z nauczócielem kontraktowóm lub z
nauczócielamiI o któróch mowa w ustK RI stosunek pracó nawiązuje się na podstawie umowó o pracę na czas
określonóK
UK kie można nawiązać stosunku pracó z nauczócielemI któró nie spełnia warunkówI o któróch mowa w ustK R pkt
OJRI z zastrzeżeniem ustK 9K
UaK t celu potwierdzenia spełniania warunkuI o któróm mowa w ustK R pkt 4I nauczócielI przed nawiązaniem
stosunku pracóI jest obowiązanó przedstawić dórektorowi szkołó informację z hrajowego oejestru harnegoK
9K t przópadkuI o któróm mowa w ustK TI jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osobó posiadającej wómagane
kwalifikacjeI można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogicznó zatrudnić nauczócielaI któró nie
spełnia warunku wómienionego w ustK R pkt RK
NMK ao nauczócieli zatrudnionóch na podstawie ustK 9 nie stosuje się przepisów rozdziału PaK ala celów płacowóch
nauczóciele ci są traktowani jak nauczóciele stażyściK
NNK t przópadku nauczóciela zatrudnionego na podstawie ustK TI posiadającego wómagane kwalifikacjeI na jego
wniosek odstępuje się od stosowania przepisów rozdziału PaK ala celów płacowóch nauczóciele ci są traktowani
jak nauczóciele stażyściI chóba że posiadają wóższó niż stażósta stopień awansu zawodowegoK
ArtK NNK
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aórektor szkołó nawiązuje z nauczócielem stosunek pracó odpowiednio na podstawie umowó o pracę lub
mianowania na stanowisku zgodnóm z posiadanómi przez nauczóciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanóm
przez nauczóciela stopniem awansu zawodowegoK
ArtK NNaK
NK aórektor szkołóI na wniosek nauczócielaI wóstawia nauczócielowi legitómację służbowąK
OK aórektor szkołó może pobierać opłató za wódanie legitómacji w wósokości nieprzekraczającej kosztów
wótworzenia dokumentuK
PK jinister właściwó do spraw oświató i wóchowania określiI w drodze rozporządzeniaI wzór oraz trób
wóstawiania legitómacji służbowejI o której mowa w ustK NI uwzględniając w szczególności potrzebę
poświadczenia zatrudnienia na stanowisku nauczócielaI a także terminI w jakim dórektor szkołó zobowiązanó
jest do wódania legitómacjiK
ArtK N2K
NK kauczóciele zatrudnieni na podstawie mianowania nie podlegają podporządkowaniu służbowemu określonemu
w innóch przepisach prawnóch dla mianowanóch funkcjonariuszó państwowóchK
OK kauczóciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobodó stosowania takich metod nauczania i
wóchowaniaI jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanóch przez współczesne nauki pedagogiczneI oraz do
wóboru spośród zatwierdzonóch do użótku szkolnego podręczników i innóch pomocó naukowóchK
PK kauczóciel powinien podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodowąI korzóstając z prawa pierwszeństwa do
uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwóższóm poziomieK
ArtK NPK
ptosunek pracó na podstawie mianowania nawiązuje się z dniem określonóm w akcie mianowaniaI a jeżeli tego dnia
nie określono – z dniem doręczenia tego aktuK
ArtK N4K
NK Akt mianowania i umowa o pracę powinnó w szczególności określićW
NF stanowisko i miejsce pracó;
OF termin rozpoczęcia pracó;
PF wónagrodzenie lub zasadó jego ustalaniaK
OK t przópadku zatrudnienia w zespole szkół akt mianowania i umowa o pracę powinnó określać także tópó
ErodzajeF szkół w zespoleI w któróch pracuje nauczócielK
ArtK NRK
mrzó nadawaniu stopnia nauczóciela mianowanego nauczóciel składa ślubowanieI potwierdzając je podpisemI
według następującej rotóW
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczóciela wóchowawcó i opiekuna młodzieżóI dążyć do pełni
rozwoju osobowości ucznia i własnejI kształcić i wóchowówać młode pokolenie w duchu umiłowania ljczóznóI
tradócji narodowóchI poszanowania honstótucji ozeczópospolitej molskiejK”
Ślubowanie może bóć złożone z dodaniem słówW „Tak mi dopomóż BógK”K
ArtK NSK
ptosunek pracó nawiązanó na podstawie mianowania lub umowó o pracę wógasaI jeżeli nowo zatrudnionó
nauczóciel nie usprawiedliwi w ciągu T dni swojego nieprzóstąpienia do pracóI chóba że przepisó szczególne
stanowią inaczejK
ArtK NTK
NK wasadó powierzania stanowisk kierowniczóch w szkole określają odrębne przepisóK
OK kauczóciele mianowani lub dóplomowani zatrudnieni na stanowisku kuratora oświató oraz nauczóciele
przechodzącó do pracó w urzędach administracji rządowejI kuratoriach oświatóI Centralnej homisji
bgzaminacójnejI okręgowóch komisjach egzaminacójnóchI specjalistócznej jednostce nadzoru oraz w organach
sprawującóch nadzór pedagogicznó nad zakładami poprawczómiI schroniskami dla nieletnich oraz ośrodkami
diagnostócznoJkonsultacójnómi na stanowiska wómagające kwalifikacji pedagogicznóch oraz nauczócieleI z
którómi został nawiązanó stosunek pracó na podstawie wóboru na okres pełnienia funkcji z wóboruI otrzómują
urlop bezpłatnó na czas zajmowania tóch stanowisk lub pełnienia tóch funkcjiK
OaK kauczóciele dóplomowani skierowani w tróbie określonóm w przepisach wódanóch na podstawie artK OO ustK N
pkt P ustawó o sóstemie oświató do pracó w szkołach działającóch na podstawie honwencji o ptatucie pzkół
buropejskichI zwanóch dalej „szkołami europejskimi”I otrzómują urlop bezpłatnó na czas skierowaniaK
PK kauczócieleI o któróch mowa w ustK O i OaI zajmującó stanowisko dórektora szkołóI obowiązani są do złożenia
rezógnacji z zajmowanego stanowiska przed udzieleniem im urlopu bezpłatnegoI o któróm mowa w ustK O i OaK
ArtK NUK
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NK kauczóciel zatrudnionó na podstawie mianowania może bóć przeniesionó na własną prośbę lub z urzędu za jego
zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkoleI w tej samej lub innej miejscowościI na takie same lub
inne stanowiskoK
OK mrzeniesienie nauczóciela z urzęduI w tróbie określonóm w ustK NI do innej miejscowości może nastąpić pod
warunkiemW
NF zapewnienia nauczócielowi w nowóm miejscu pracó odpowiedniego do jego stanu rodzinnego mieszkania
oraz miejsca pracó dla współmałżonkaI jeśli jest on nauczócielem;
OF EuchólonóFK
PK EuchólonóFK
4K mrzeniesienia nauczóciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkołó dokonuje dórektor szkołóI do
której nauczóciel ma bóć przeniesionóI po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą
dórektora szkołóI w której nauczóciel jest zatrudnionóI z zastrzeżeniem ustK RK
RK mrzeniesienia nauczóciela religii zatrudnionego na podstawie mianowaniaI któró otrzómał na podstawie
odrębnóch przepisów skierowanie do innej szkołóI dokonuje dórektor szkołóI do której nauczóciel otrzómał
skierowanieI w porozumieniu z dórektorem szkołóI w której nauczóciel jest zatrudnionóI i po zawiadomieniu
organów prowadzącóch te szkołóK
ArtK N9K
NK t razie konieczności zapewnienia szkole obsadó na stanowisku nauczóciela z wómaganómi kwalifikacjami
odpowiadającómi potrzebom programowóm szkołóI organ prowadzącó szkołę może przenieść nauczóciela
zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkołó – bez zgodó nauczócielaI jednak na okres nie dłuższó niż
P lataI z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowiskoK
OK t wópadku określonóm w ustK NI a dotóczącóm pracó w innej szkole w innej miejscowościI nauczócielowi
przósługujeW
NF czterodniowó tódzień pracó;
OF dodatek za uciążliwość pracó w wósokości OMB wónagrodzenia zasadniczego;
PF zakwaterowanie w miejscu czasowego zatrudnieniaK
ArtK 20K
NK aórektor szkołó w razieW
NF całkowitej likwidacji szkołó rozwiązuje z nauczócielem stosunek pracó;
OF częściowej likwidacji szkołó albo w razie zmian organizacójnóch powodującóch zmniejszenie liczbó
oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiającóch dalsze zatrudnianie nauczóciela w
pełnóm wómiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracó lubI na wniosek nauczócielaI przenosi go w stan
nieczónnóK kauczóciel zatrudnionó na podstawie mianowania może wórazić zgodę na ograniczenie
zatrudnienia w tróbie określonóm w artK OO ustK OK
OK kauczócielowi zatrudnionemu na podstawie mianowaniaI z któróm rozwiązano stosunek pracó z przóczón
określonóch w ustK NI przósługuje odprawa w wósokości sześciomiesięcznego wónagrodzenia zasadniczegoK
kauczócielowi zatrudnionemu na podstawie umowó o pracęI z któróm rozwiązano stosunek pracó z przóczón
określonóch w ustK NI przósługują świadczenia określone w przepisach o szczególnóch zasadach rozwiązówania
z pracownikami stosunków pracó z przóczón niedotóczącóch pracownikówK
PK oozwiązanie stosunku pracó z przóczón określonóch w ustK N następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim
trzómiesięcznóm wópowiedzeniuI z zastrzeżeniem ustK 4K
4K tarunek rozwiązania stosunku pracó z końcem roku szkolnego nie dotóczó nauczócieli szkółI w któróch w
organizacji pracó nie przewidziano ferii szkolnóchI nauczócieli placówek kształcenia ustawicznego oraz
nauczócieli szkółI w któróch zakończenie cóklu kształcenia następuje w trakcie roku szkolnegoK
RK lkres wópowiedzenia może bóć skróconó do N miesiącaI z tóm że w takim wópadku nauczócielowi przósługuje
odszkodowanie za pozostałą część okresu wópowiedzenia w wósokości wónagrodzenia liczonego jak za okres
urlopu wópoczónkowegoK lkresI za któró przósługuje odszkodowanieI wlicza się nauczócielowi pozostającemu
w tóm okresie bez pracó do okresu zatrudnieniaK
RaK l zamiarze wópowiedzenia nauczócielowi stosunku pracó z przóczón określonóch w ustK N pkt O dórektor szkołó
zawiadamia reprezentującą nauczóciela zakładową EmiędzózakładowąF organizację związkowąI która w terminie
T dni od dnia otrzómania zawiadomienia może zgłosić na piśmie dórektorowi szkołó umotówowane
zastrzeżeniaK
RbK mo rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowejI a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w
ustalonóm terminieI dórektor szkołó podejmuje decózję w sprawie wópowiedzeniaK
RcK tópowiedzenie jest bezskuteczne w przópadku złożenia przez nauczócielaI w terminie do PM dni od dnia
doręczenia wópowiedzenia stosunku pracó z przóczón określonóch w ustK N pkt OI pisemnego wniosku o
przeniesienie w stan nieczónnóK w upłówem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczónnóm
stosunek pracó wógasaK tógaśnięcie stosunku pracó powoduje dla nauczóciela skutkiI jakie przepisó prawa
wiążą z rozwiązaniem stosunku pracó z przóczón dotóczącóch zakładu pracó w zakresie świadczeń
przedemerótalnóchK
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SK kauczóciel przeniesionó w stan nieczónnó zachowuje prawo do comiesięcznego wónagrodzenia zasadniczego
oraz prawo do innóch świadczeń pracowniczóchI w tóm dodatków socjalnóchI o któróch mowa w artK R4I do
czasu wógaśnięcia stosunku pracóK
TK aórektor szkołó ma obowiązek przówrócenia do pracó w pierwszej kolejności nauczóciela pozostającego w
stanie nieczónnóm w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczóciela pracó w pełnóm wómiarze zajęć na
czas nieokreślonó lub na okresI na któró została zawarta umowaI w tej samej szkoleI na tóm samóm lub innóm
stanowiskuI pod warunkiem posiadania przez nauczóciela wómaganóch kwalifikacjiK ldmowa podjęcia pracó
przez nauczóciela powoduje wógaśnięcie stosunku pracó z dniem odmowóK
UK t wópadkach podóktowanóch koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole
nauczóciel pozostającó w stanie nieczónnóm możeI na swój wniosek lub na wniosek dórektora szkołóI podjąć
pracę zgodnie z wómaganómi kwalifikacjami w niepełnóm lub w pełnóm wómiarze zajęćI jednak na okres nie
dłuższó niż okres stanu nieczónnegoK w tótułu wókonówania pracó nauczócielowi przósługuje odpowiednie do
wómiaru zajęć wónagrodzenieI niezależnie od pobieranego wónagrodzenia z tótułu pozostawania w stanie
nieczónnómK
ArtK 2NK
NK t razie przeniesienia nauczóciela przósługuje mu zwrot kosztów przeniesienia według zasad określonóch w
odrębnóch przepisach dla pracowników urzędów państwowóchK
OK kauczóciela zmieniającego miejsce zamieszkania w związku z przeniesieniem zwalnia się od pełnienia
obowiązków służbowóch na odpowiedni okres czasuI nie dłuższó niż T dniK
ArtK 22K
NK lrgan prowadzącó szkołę może nałożyć na nauczóciela obowiązek podjęcia pracó w innej szkole lub szkołach i
na tóm samóm lub – za jego zgodą – na innóm stanowiskuI w celu uzupełnienia tógodniowego obowiązkowego
wómiaru zajęć dódaktócznóchI wóchowawczóch lub opiekuńczóch w wómiarze nie większóm niż NLO
obowiązkowego wómiaru zajęćK t wópadku niewórażenia zgodó nauczóciel otrzómuje wónagrodzenie za część
obowiązkowego wómiaru zajęćK
OK wasada ograniczenia zatrudnienia nauczóciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wómiaru nie niższego
niż NLO obowiązkowego wómiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wónagrodzenia może bóć – za zgodą
nauczóciela – stosowana również w wópadkuI gdó z przóczónI o któróch mowa w artK OM ustK NI nie ma
możliwości zatrudnienia nauczóciela w pełnóm wómiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia
tógodniowego obowiązkowego wómiaru zajęć dódaktócznóchI wóchowawczóch lub opiekuńczóch w innej
szkoleK t razie braku zgodó nauczóciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wómiaru
zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wónagrodzeniaI stosuje się przepisó artK OMK
OaK t przópadku rozwiązania z nauczócielem stosunku pracó z przóczónI o któróch mowa w artK OM ustK NI lub
przeniesienia go w stan nieczónnóI po uprzednim zastosowaniu ustK OI podstawą ustalenia odprawóI o której
mowa w artK OM ustK OI lub wónagrodzeniaI o któróm mowa w artK OM ustK SI jest wónagrodzenie zasadnicze
określone w przepisach wódanóch na podstawie artK PM ustK RI ustalone odpowiednio do posiadanego przez
nauczóciela stopnia awansu zawodowego i posiadanóch kwalifikacji oraz z uwzględnieniem wómiaru zajęć
obowiązkowóch nauczóciela z miesiąca przópadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ustK OK
PK ao nauczóciela zatrudnionego w kilku szkołachI któró w żadnej z tóch szkół nie jest zatrudnionó w wómiarze co
najmniej NLO obowiązkowego wómiaru zajęćI łącznie jednak wómiar jego zajęć stanowi co najmniej NLO
obowiązkowego wómiaru zajęć dla danego stanowiskaI nie ma zastosowania przepis artK 9Nb ustK NK
4K t przópadkuI o któróm mowa w ustK PI organ sprawującó nadzór pedagogicznó wóznacza dórektora szkołóI
któró wókonuje czónności związane z odbówaniem stażu przez nauczócielaI w tóm powołuje opiekuna stażuI
dokonuje ocenó dorobku zawodowego nauczóciela oraz wskazuje nauczócielowi właściwego dórektora szkołó
lub właściwó organ do złożenia wniosku odpowiednio o postępowanie kwalifikacójne lub egzaminacójneK
ArtK 2PK
NK ptosunek pracó z nauczócielem zatrudnionóm na podstawie mianowania ulega rozwiązaniuW
NF na wniosek nauczóciela;
OF w razie czasowej niezdolności nauczóciela do pracó spowodowanej chorobąI jeżeli okres tej niezdolności
przekracza NUO dniI przó czóm do okresu niezdolności do pracó wlicza się również przópadające w tóm
okresie przerwó obejmujące dniI w któróch w szkoleI zgodnie z odrębnómi przepisamiI nie odbówają się
zajęcia; w szczególnie uzasadnionóch wópadkach okres nieobecności w pracó może bóć przedłużonó o
kolejne NO miesięcóI o ile nauczóciel uzóska prawo do świadczenia rehabilitacójnegoI o któróm mowa w
przepisach dotóczącóch świadczeń pieniężnóch z ubezpieczenia społecznego w razie chorobó i
macierzóństwaI lub zostanie mu udzielonó urlop dla poratowania zdrowia;
PF w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności
nauczóciela do wókonówania dotóchczasowej pracó;
4F EuchólonóF;
RF w razie uzóskania negatównej ocenó pracó dokonanej w tróbie i na zasadach określonóch w artK Sa;
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PK
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RK

SF w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole na zasadach określonóch w odrębnóch
przepisachK
oozwiązanie stosunku pracó z nauczócielem zatrudnionóm na podstawie mianowania z przóczón określonóch w
ustK N następuje odpowiednioW
NF z końcem roku szkolnegoI po uprzednim złożeniu przez nauczóciela trzómiesięcznego wópowiedzenia;
OF z końcem tego miesiącaI w któróm upłówa okres czasowej niezdolności nauczóciela do pracó;
PF z końcem miesiącaI w któróm dórektor szkołó otrzómał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności
nauczóciela do wókonówania dotóchczasowej pracó;
4F EuchólonóF;
RF z końcem tego miesiącaI w któróm upłówa trzómiesięczne wópowiedzenieI licząc od otrzómania przez
nauczóciela negatównej ocenó pracó;
SF z końcem tego miesiącaI w któróm nastąpiło cofnięcie skierowania do nauczania religiiK
oozwiązanie stosunku pracó z końcem roku szkolnego w przópadku określonóm w ustK O pkt N nie dotóczó
nauczóciela szkołóI w której w organizacji pracó nie przewidziano ferii szkolnóchK
oozwiązanie stosunku pracó z nauczócielem zatrudnionóm na podstawie mianowania może nastąpić równieżW
NF na mocó porozumienia stron;
OF w razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczóciela na badanie okresowe lub kontrolneI z końcem
miesiącaI w któróm dórektor otrzómał o tóm informacjęI z zastrzeżeniem ustK RK
aórektor szkołó może skierować nauczóciela mianowanego na badanie okresowe lub kontrolne z własnej
inicjatówó w każdóm czasieK t przópadku dwukrotnego nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczóciela
na badanie ustK 4 pkt O stosuje się odpowiednioK
ArtK 24K
EuchólonóFK
ArtK 2RK
EuchólonóFK

ArtK 2SK
NK ptosunek pracó nauczóciela wógasa z mocó prawa odpowiednio w razieW
NF prawomocnego ukarania w postępowaniu dóscóplinarnóm karą dóscóplinarną zwolnienia z pracó oraz karą
dóscóplinarną zwolnienia z pracó z zakazem przójmowania ukaranego do pracó w zawodzie nauczócielskim
w okresie trzech lat od ukarania lub karą wódalenia z zawodu nauczócielskiego;
OF prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznóch albo prawa wókonówania zawodu lub utrató
pełnej zdolności do czónności prawnóch;
PF prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umóślnie;
4F upłówu trzómiesięcznego okresu odbówania karó pozbawienia wolności;
RF stwierdzeniaI że nawiązanie stosunku pracó nastąpiło na podstawie fałszówóch lub nieważnóch dokumentów
albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonóch w artK NM ustK R pkt NJRI z zastrzeżeniem artK NM
ustK 9K
OK tógaśnięcie stosunku pracó w przópadkach określonóch w ustK N stwierdza dórektor szkołóI a w stosunku do
dórektora szkołó – organ prowadzącó szkołęK
ArtK 2TK
NK oozwiązanie umowó o pracę zawartej z nauczócielem na czas nieokreślonó następuje z końcem roku szkolnegoI
za trzómiesięcznóm wópowiedzeniemK
OK oozwiązanie umowó o pracę zawartej z nauczócielem na czas nieokreślonó może nastąpić w każdóm czasie i
bez wópowiedzenia w razie niezdolności nauczóciela do pracó z powodu chorobó trwającej dłużej niż jeden rokI
chóba że w szczególnie uzasadnionóch wópadkach lekarz leczącó stwierdzi możliwość powrotu do pracó w
zawodzie nauczócielaK t tóm wópadku okres nieobecności w pracó spowodowanej chorobą może bóć
przedłużonó do dwóch latI licząc łącznie okres niezdolności do pracó i urlopu dla poratowania zdrowiaK
PK ao rozwiązania stosunku pracó z nauczócielem zatrudnionóm na podstawie umowó o pracę na czas nieokreślonó
stosuje się również przepisó artK OP ustK N pkt PI R i SI ustK O pkt PI R i S oraz ustK PJRK
ArtK 2UK
NK kauczócielowi zatrudnionemu na podstawie mianowaniaI z któróm rozwiązano stosunek pracó z przóczónó
określonej w artK OP ustK N pkt PI przóznaje się odprawę pieniężną w wósokości jednomiesięcznego
wónagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracó – za każdó pełnó rok pracó
na stanowisku nauczócielaI w jednostkach organizacójnóchI o któróch mowa w artK N ustK N oraz ustK O pkt N i NaI
nieprzekraczającą jednak sześciomiesięcznego wónagrodzenia zasadniczegoK
OK kauczócielowi zatrudnionemu na podstawie mianowaniaI z któróm rozwiązuje się stosunek pracó z przóczón
określonóch w artK TM ustK OI przóznaje się odprawę pieniężną na zasadach określonóch w ustK NI
nieprzekraczającą jednakW
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NF trzómiesięcznego wónagrodzenia zasadniczegoI jeżeli okres pracó nauczócielskiej nie przekroczół NM lat;
OF sześciomiesięcznego wónagrodzenia zasadniczegoI jeżeli okres pracó nauczócielskiej przekroczół NM latK
OaK t wópadku określonóm w artK OP ustK N pkt S nauczócielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania
przósługuje jednorazowa odprawa w wósokości jednomiesięcznego wónagrodzenia za każdó rok pracó na
stanowisku nauczóciela religiiI nie więcej jednak niż w wósokości trzómiesięcznego wónagrodzeniaK
PK ldprawó określone w ustK NJOa wópłaca dórektor szkołóI któró rozwiązał z nauczócielem zatrudnionóm na
podstawie mianowania stosunek pracóK
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oozdział R
tarunki pracó i wónagrodzenie
ArtK 29K
NK lrgan prowadzącó szkołę obowiązanó jest zapewnić szkole podstawowe warunki do realizacji przez nauczóciela
zadań dódaktócznóchI wóchowawczóch i opiekuńczóchK
OK kauczócielowi przósługuje wóposażenie jego stanowiska pracóI umożliwiające realizację dódaktócznoJ
wóchowawczego programu nauczaniaK
PK jinister właściwó do spraw oświató i wóchowaniaI a w odniesieniu do szkół artóstócznóch – minister właściwó
do spraw kulturó i ochronó dziedzictwa narodowegoI określiI w drodze rozporządzeniaI podstawowe warunki
niezbędne do realizacji przez szkołó i nauczócieli zadań i programówI o któróch mowa w ustK N i OI
uwzględniając konieczność realizacji przez szkołó zadań statutowóch oraz realizacji przez nauczócieli zadań
dódaktócznóchI wóchowawczóch i opiekuńczóchK
NK

OK

PK

4K
RK

SK

ArtK P0K
tónagrodzenie nauczócieliI z zastrzeżeniem artK POI składa się zW
NF wónagrodzenia zasadniczego;
OF dodatkówW za wósługę latI motówacójnegoI funkcójnego oraz za warunki pracó;
PF wónagrodzenia za godzinó ponadwómiarowe i godzinó doraźnóch zastępstw;
4F nagród i innóch świadczeń wónikającóch ze stosunku pracóI z wółączeniem świadczeń z zakładowego
funduszu świadczeń socjalnóch i dodatków socjalnóch określonóch w artK R4K
tósokość wónagrodzenia zasadniczego nauczóciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowegoI
posiadanóch kwalifikacji oraz wómiaru zajęć obowiązkowóchI a wósokość dodatków odpowiednio od okresu
zatrudnieniaI jakości świadczonej pracó i wókonówania dodatkowóch zadań lub zajęćI powierzonego
stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnóch lub uciążliwóch warunków pracóK
Średnie wónagrodzenie nauczócieli stanowi dlaW
NF nauczóciela stażóstó – NMMBI
OF nauczóciela kontraktowego – NNNBI
PF nauczóciela mianowanego – N44BI
4F nauczóciela dóplomowanego – NU4B
– kwotó bazowejI określanej dla nauczócieli corocznie w ustawie budżetowejK
EuchólonóFK
jinister właściwó do spraw oświató i wóchowaniaI w porozumieniu z ministrem właściwóm do spraw pracó
oraz po zasięgnięciu opinii homisji tspólnej oządu i pamorządu TerótorialnegoI określaI w drodze
rozporządzeniaW
NF corocznie wósokość minimalnóch stawek wónagrodzenia zasadniczego dla nauczócieli realizującóch
tógodniowó obowiązkowó wómiar godzinI o któróm mowa w artK 4O ustK PI oraz dla nauczócieliI któróch
tógodniowó obowiązkowó wómiar godzin ustala się na podstawie artK 4O ustK TI oraz sposób
udokumentowania prawa do określonej stawki wónagrodzenia zasadniczegoI
OF sposób obliczania wósokości stawki wónagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową i
minimalnej stawki wónagrodzenia zasadniczego dla nauczócieli realizującóch tógodniowó obowiązkowó
wómiar godzinI o któróm mowa w artK 4O ustK 4aI
PF wókaz stanowisk oraz sprawowanóch funkcji uprawniającóch nauczóciela do dodatku funkcójnego oraz
ogólne warunki przóznawania nauczócielom dodatku motówacójnegoI
4F sposób ustalania wósokości wónagrodzenia za pracę w dniu wolnóm od pracó
– uwzględniając stopnie awansu zawodowegoI poziom wókształcenia nauczócieli i wómiar zajęć
obowiązkowóchI stanowiska kierownicze w szkole i sprawowane funkcjeI stopień zaangażowania
nauczócieli w pracę oraz zapewniającI że wónagrodzenie za pracę w dniu wolnóm od pracó uwzględnia
osobistą stawkę zaszeregowania nauczóciela i dodatek za warunki pracóK
lrgan prowadzącó szkołę będącó jednostką samorządu terótorialnegoI uwzględniając przewidówaną
strukturę zatrudnieniaI określa dla nauczócieli poszczególnóch stopni awansu zawodowegoI w drodze
regulaminuW
NF wósokość stawek dodatkówI o któróch mowa w ustK N pkt OI oraz szczegółowe warunki przóznawania
tóch dodatkówI z zastrzeżeniem artK PP i P4I
OF szczegółowe warunki obliczania i wópłacania wónagrodzenia za godzinó ponadwómiarowe i godzinó
doraźnóch zastępstwI z zastrzeżeniem artK PR ustK PI
PF wósokość i warunki wópłacania składników wónagrodzeniaI o któróch mowa w ustK N pkt 4I o ile nie
zostałó one określone w ustawie lub w odrębnóch przepisach
– w taki sposóbI abó średnie wónagrodzenia nauczócieliI składające się ze składnikówI o któróch mowa w
ustK NI odpowiadałó na obszarze działania danej jednostki samorządu terótorialnego co najmniej średnim
wónagrodzeniom nauczócieliI o któróch mowa w ustK PK
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oegulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowómi zrzeszającómi nauczócieliK
EuchólonóFK
jinister właściwó do spraw oświató i wóchowania w porozumieniu z ministrem właściwóm do spraw
kulturó i ochronó dziedzictwa narodowegoI jinistrem lbronó karodowejI ministrem właściwóm do spraw
rolnictwa i ministrem właściwóm do spraw środowiska określaI w drodze rozporządzeniaI dla nauczócieli
poszczególnóch stopni awansu zawodowego zatrudnionóch w szkołach prowadzonóch przez organó
administracji rządowej wósokość stawek dodatkówI o któróch mowa w ustK N pkt OI z zastrzeżeniem artK PPI
oraz szczegółowe warunki przóznawania tóch dodatkówI szczegółowe warunki obliczania i wópłacania
wónagrodzenia za godzinó ponadwómiarowe i godzinó doraźnóch zastępstwI wósokość i warunki
wópłacania składników wónagrodzeniaI o któróch mowa w ustK N pkt 4I o ile nie zostałó one określone w
przepisach ustawó lub w odrębnóch przepisachI z zastrzeżeniem ustK TaI uwzględniając wósokości średniego
wónagrodzenia nauczócieliI o któróch mowa w ustK PI oraz zróżnicowanie szkół prowadzonóch przez
poszczególnóch ministrówK
jinister pprawiedliwościI uwzględniając co najmniej wósokości średniego wónagrodzenia nauczócieliI o
któróch mowa w ustK PI określiI w drodze rozporządzeniaI dla nauczócieli poszczególnóch stopni awansu
zawodowego zatrudnionóch w zakładach poprawczóchI schroniskach dla nieletnichI rodzinnóch ośrodkach
diagnostócznoJkonsultacójnóch oraz szkołach przó zakładach karnóch i aresztach śledczóch wósokość
stawek dodatkówI o któróch mowa w ustK N pkt OI oraz szczegółowe warunki przóznawania tóch dodatkówI z
zastrzeżeniem artK PPI a także szczegółowe warunki obliczania i wópłacania wónagrodzenia za godzinó
ponadwómiarowe i godzinó doraźnóch zastępstw oraz wósokość i warunki wópłacania składników
wónagrodzeniaI o któróch mowa w ustK N pkt 4I o ile nie zostałó one określone w przepisach ustawó lub w
odrębnóch przepisachI uwzględniając w szczególności specófikę organizacji naukiI pracó wóchowawczej i
resocjalizacójnejI a także specófikę nauczania prowadzonego w warunkach izolacjiK
jinister właściwó do spraw oświató i wóchowaniaI w porozumieniu z ministrem właściwóm do spraw
pracóI określiI w drodze rozporządzeniaI składniki wónagrodzenia przósługującego nauczócielomI o któróch
mowa w artK N ustK O pkt NaI ich wósokość oraz warunki i sposób wópłacaniaI z uwzględnieniem posiadanóch
stopni awansu zawodowegoK
Środki niezbędne na średnie wónagrodzenia nauczócieliI o któróch mowa w ustK PI wraz z pochodnómi od
wónagrodzeńI środki na odpisI o któróm mowa w artK RP ustK NI oraz środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczócieli z uwzględnieniem doradztwa metodócznegoI o któróch mowa w artK TMa ustK NI
zagwarantowane są przez państwo w dochodach jednostek samorządu terótorialnegoK
t przópadku szkół prowadzonóch przez właściwóch ministrów środki niezbędne na wónagrodzenia
nauczócieli wraz z pochodnómi od wónagrodzeńI środki na odpisI o któróm mowa w artK RP ustK NI oraz
środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczócieli z uwzględnieniem doradztwa
metodócznegoI o któróch mowa w artK TMa ustK NI zagwarantowane są w budżetach tóch ministrówK
EuchólonóFK
lrganó prowadzące szkołó będące jednostkami samorządu terótorialnego mogą zwiększać środki na
wónagrodzenia nauczócieliI w tóm podwóższać minimalne stawki wónagrodzenia zasadniczegoI ustalone w
przepisach wódanóch na podstawie ustK R pkt NK lrganó prowadzące mogą ponadto upoważniać dórektorów
szkółI w indówidualnóch przópadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkołóI do
przóznawania minimalnej stawki wónagrodzenia zasadniczego nauczóciela wóższej od ustalonej w
przepisach wódanóch na podstawie ustK R pkt N lub podwóższonej przez organ prowadzącóK
modwóższenie minimalnóch stawek wónagrodzenia zasadniczego następuje w tróbie określonóm w ustK SK
wwiększenie środków na poszczególne składniki wónagrodzenia dla nauczócieli ponad poziom określonó w
ustK P może odbówać się wółącznie z dochodów własnóch jednostek samorządu terótorialnegoK
modwóższenie wónagrodzeń dla nauczócieli następuje nie później niż w ciągu P miesięcó po ogłoszeniu
ustawó budżetowejI z wórównaniem od dnia N stócznia danego rokuK

ArtK P0aK
NK t terminie do dnia OM stócznia każdego roku organ prowadzącó szkołę będącó jednostką samorządu
terótorialnego przeprowadza analizę poniesionóch w poprzednim roku kalendarzowóm wódatków na
wónagrodzenia nauczócieli w odniesieniu do wósokości średnich wónagrodzeńI o któróch mowa w artK PM ustK PI
oraz średniorocznej strukturó zatrudnienia nauczócieli na poszczególnóch stopniach awansu zawodowegoK
OK t przópadku nieosiągnięcia w roku podlegającóm analizie wósokości średnich wónagrodzeńI o któróch mowa
w artK PM ustK PI w składnikach wskazanóch w artK PM ustK N organ prowadzącó szkołę będącó jednostką
samorządu terótorialnego ustala kwotę różnicó międzó wódatkami poniesionómi na wónagrodzenia nauczócieli
w danóm roku w składnikachI o któróch mowa w artK PM ustK NI a iloczónem średniorocznej liczbó etatów
nauczócieli na poszczególnóch stopniach awansu zawodowego oraz średnich wónagrodzeń nauczócieliI o
któróch mowa w artK PM ustK PI ustalonóch w danóm rokuK
PK hwota różnicóI o której mowa w ustK OI jest dzielona międzó nauczócieli zatrudnionóch i pobierającóch
wónagrodzenie w rokuI dla którego ustalono kwotę różnicóI w szkołach prowadzonóch przez jednostkę
samorządu terótorialnego i wópłacana w terminie do dnia PN stócznia roku kalendarzowego następującego po
rokuI dla którego wóliczono kwotę różnicóI w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego
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proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wónagrodzenia zasadniczego nauczócielaI
zapewniając osiągnięcie średnich wónagrodzeń na poszczególnóch stopniach awansu zawodowegoI o któróch
mowa w artK PM ustK PI w danej jednostce samorządu terótorialnego w rokuI dla którego wóliczono kwotę
różnicóK
t terminie do dnia NM lutego roku kalendarzowego następującego po rokuI któró podlegał analizieI organ
prowadzącó szkołę będącó jednostką samorządu terótorialnego sporządza sprawozdanie z wósokości średnich
wónagrodzeń nauczócieli na poszczególnóch stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonóch przez tę jednostkę samorządu terótorialnegoI z uwzględnieniem wósokości kwotó różnicóI o
której mowa w ustK OI o ile wóstąpiłaK
lrgan prowadzącó szkołę będącó jednostką samorządu terótorialnego przedkłada sprawozdanieI o któróm mowa
w ustK 4I w terminie T dni od jego sporządzeniaI regionalnej izbie obrachunkowejI a także organowi
stanowiącemu tej jednostki samorządu terótorialnegoI dórektorom szkół prowadzonóch przez tę jednostkę oraz
związkom zawodowóm zrzeszającóm nauczócieliK
gednorazowó dodatek uzupełniającóI o któróm mowa w ustK PI nie jest uwzględnianó jako składnik poniesionóch
wódatków na wónagrodzenia nauczócieli w odniesieniu do wósokości średnich wónagrodzeńI o któróch mowa w
artK PM ustK PI w rokuI w któróm został wópłaconóK
jinister właściwó do spraw oświató i wóchowania określiI w drodze rozporządzeniaI sposób opracowówania
sprawozdaniaI o któróm mowa w ustK 4I w szczególnościW
NF sposób wóliczania średnich wónagrodzeń nauczócieli na poszczególnóch stopniach awansu zawodowegoI o
któróch mowa w artK PM ustK PI
OF sposób ustalania średniorocznej strukturó zatrudnienia nauczócieliI
PF sposób ustalania kwotó różnicóI o której mowa w ustK OI
4F sposób ustalania wósokości jednorazowego dodatku uzupełniającego
– a także wzór formularza sprawozdaniaI uwzględniając okres obowiązówania kwotó bazowejI o której mowa w
artK PM ustK PI okresó zatrudnieniaI w któróch nauczóciele nie są wliczani do średniorocznej strukturó
zatrudnieniaI oraz zmianó wósokości wónagrodzeń i strukturó zatrudnienia nauczócieli wónikające z
uzóskiwania przez nich kolejnóch stopni awansu zawodowegoK

ArtK P0bK
oegionalna izba obrachunkowaI w tróbie określonóm w przepisach ustawó z dnia T października N99O rK o
regionalnóch izbach obrachunkowóch EazK rK z OMNO rK pozK NNNP oraz z OMNP rK pozK NS4SFI dotóczącóch kontroli
gospodarki finansowej jednostek samorządu terótorialnegoI kontroluje osiągnięcie w poszczególnóch jednostkach
samorządu terótorialnego wósokości średnich wónagrodzeń nauczócieliI o któróch mowa w artK PM ustK PI z
uwzględnieniem artK PMa ustK PK
ArtK PNK
kauczócielowi dóplomowanemuI któró uzóskał tótuł honorowó profesora oświatóI organ prowadzącó wópłaca
jednorazową gratófikację pieniężną w wósokości SJmiesięcznego ostatnio pobieranego wónagrodzenia
zasadniczegoK
ArtK P2K
NK kauczócielom mianowanóm i dóplomowanóm zatrudnionóm na stanowiskachI na któróch wómagane są
kwalifikacje pedagogiczneI w urzędach organów administracji rządowej i kuratoriach oświató przósługuje
wónagrodzenie i inne świadczeniaI określone dla członków korpusu służbó cówilnej w ustawie z dnia ON
listopada OMMU rK o służbie cówilnej EazK rK kr OOTI pozK NRMRI z późnK zmKFK
OK ao nauczócieli mianowanóch i dóplomowanóch zatrudnionóch na stanowiskachI na któróch wómagane są
kwalifikacje pedagogiczneI w specjalistócznej jednostce nadzoruI o której mowa w artK POa ustawó o sóstemie
oświatóI w organach sprawującóch nadzór pedagogicznó nad zakładami poprawczómiI schroniskami dla
nieletnichI rodzinnómi ośrodkami diagnostócznoJkonsultacójnómi oraz szkołami przó zakładach karnóch w
zakresie wónagrodzenia i innóch świadczeń stosuje się odpowiednio przepisó ustawóI o której mowa w ustK NK
PK kauczócielom mianowanóm i dóplomowanóm zatrudnionóm na stanowiskachI na któróch wómagane są
kwalifikacje pedagogiczneI w Centralnej homisji bgzaminacójnej oraz okręgowóch komisjach egzaminacójnóch
oprócz wónagrodzenia zasadniczego przósługują dodatkiW za wósługę latI motówacójnó oraz służbowóK
4K jinister właściwó do spraw oświató i wóchowania określiI w drodze rozporządzeniaI wósokość i warunki
przóznawania dodatkówI o któróch mowa w ustK PI z zastrzeżeniem artK PPI uwzględniając w szczególności
potrzebę zróżnicowania ich wósokości w zależności od jakości świadczonej pracó i zajmowanego stanowiskaK
ArtK PPK
NK kauczócielom przósługuje dodatek za wósługę latI w wósokości NB wónagrodzenia zasadniczego za każdó rok
pracóI wópłacanó w okresach miesięcznóch poczónając od czwartego roku pracóI z tóm że dodatek ten nie może
przekroczóć OMB wónagrodzenia zasadniczegoK
OK EuchólonóFK
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PK jinister właściwó do spraw oświató i wóchowaniaI w porozumieniu z ministrem właściwóm do spraw pracóI
określaI w drodze rozporządzeniaI szczególne przópadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innóch okresów
uprawniającóch do dodatku za wósługę latK
ArtK P4K
NK kauczócielom pracującóm w trudnóch lub uciążliwóch warunkach przósługuje z tego tótułu dodatek za warunki
pracóK
OK jinister właściwó do spraw oświató i wóchowaniaI w porozumieniu z ministrem właściwóm do spraw pracóI
określaI w drodze rozporządzeniaI wókaz trudnóch i uciążliwóch warunków pracóI stanowiącóch podstawę do
przóznania z tego tótułu dodatkuI o któróm mowa w ustK NI biorąc pod uwagę w szczególności stopień trudności
zajęć realizowanóch w warunkach trudnóch i uciążliwóchK
PK EuchólonóFK
ArtK PRK
NK t szczególnóch wópadkachI podóktowanóch wółącznie koniecznością realizacji programu nauczaniaI
nauczóciel może bóć obowiązanó do odpłatnej pracó w godzinach ponadwómiarowóch zgodnie z posiadaną
specjalnościąI któróch liczba nie może przekroczóć NL4 tógodniowego obowiązkowego wómiaru godzin zajęćK
mrzódzielenie nauczócielowi większej liczbó godzin ponadwómiarowóch może nastąpić wółącznie za jego
zgodąI jednak w wómiarze nieprzekraczającóm NLO tógodniowego obowiązkowego wómiaru godzin zajęćK
OK mrzez godzinę ponadwómiarową rozumie się przódzieloną nauczócielowi godzinę zajęć dódaktócznóchI
wóchowawczóch lub opiekuńczóch powóżej tógodniowego obowiązkowego wómiaru godzin zajęć
dódaktócznóchI wóchowawczóch lub opiekuńczóchK
OaK mrzez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przódzieloną nauczócielowi godzinę zajęć dódaktócznóchI
wóchowawczóch lub opiekuńczóch powóżej tógodniowego obowiązkowego wómiaru godzin zajęć
dódaktócznóchI wóchowawczóch lub opiekuńczóchI której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego
nauczócielaK
PK tónagrodzenie za godzinó ponadwómiarowe i za godzinó doraźnóch zastępstw wópłaca się według stawki
osobistego zaszeregowania nauczócielaI z uwzględnieniem dodatku za warunki pracóK
4K hobiecie w ciążóI osobie wóchowującej dziecko do lat 4 oraz nauczócielowi w trakcie odbówania stażu nie
przódziela się pracó w godzinach ponadwómiarowóch bez ich zgodóK
ArtK PSK
NK rkładó zbiorowe pracó dla nauczócieli mogą bóć zawierane na zasadach określonóch w dziale jedenastóm
hodeksu pracóI z zastrzeżeniem ustK OK
OK wawieranie układów zbiorowóch pracó dla nauczócieliI o któróch mowa w ustK NI nie może powodować
dodatkowóch skutków finansowóch dla budżetu państwaK
ArtK PTK
EuchólonóFK
ArtK PUK
kauczóciel nabówa prawo do wónagrodzenia od dnia nawiązania stosunku pracóK
ArtK P9K
NK wmiana wósokości wónagrodzenia w czasie trwania stosunku pracó w związku z uzóskaniem kolejnego stopnia
awansu zawodowego nauczóciela następuje z pierwszóm dniem roku szkolnego następującego po roku
szkolnómI w któróm nauczóciel uzóskał wóższó stopień awansuK wmiana wósokości wónagrodzenia z innóch
przóczón następuje z pierwszóm dniem najbliższego miesiąca kalendarzowegoI jeżeli inne przóczónó nie
nastąpiłó od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowegoK
NaK t przópadku uzóskania kolejnego stopnia awansu zawodowego w tróbie artK 9b ustK Pa zmiana wósokości
wónagrodzenia następuje z dniem N stócznia danego rokuI następującego po roku kalendarzowómI w któróm
nauczóciel uzóskał wóższó stopień awansuK
OK t razie zmianó miejsca pracóI pociągającej za sobą zmianę wósokości wónagrodzeniaI prawo do
wónagrodzenia odpowiadającego nowemu miejscu pracó przósługuje od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowegoI następującego po objęciu obowiązków pracowniczóch w nowóm miejscu pracóI jeżeli objęcie
tóch obowiązków nie nastąpiło od dnia pierwszego danego miesiąca kalendarzowegoK
PK tónagrodzenie wópłacane jest nauczócielowi miesięcznie z góró w pierwszóm dniu miesiącaK geżeli pierwszó
dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnóm od pracóI wónagrodzenie wópłacane jest w dniu następnómK
4K pkładniki wónagrodzeniaI któróch wósokość może bóć ustalona jedónie na podstawie już wókonanóch pracI
wópłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiącaK geżeli ostatni dzień miesiąca jest
dniem ustawowo wolnóm od pracóI wónagrodzenie wópłacane jest w dniu poprzedzającóm ten dzieńI a w
wópadkach szczególnie uzasadnionóch wónagrodzenie może bóć wópłacone w jednóm z ostatnich pięciu dni
miesiąca lub w dniu wópłató wónagrodzeniaI o któróm mowa w ustK PK
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ArtK 40K
mrawo do wónagrodzenia gaśnie z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowegoI w któróm nastąpiło wógaśnięcie lub
rozwiązanie stosunku pracóK
ArtK 4NK
EuchólonóFK
ArtK 42K
NK Czas pracó nauczóciela zatrudnionego w pełnóm wómiarze zajęć nie może przekraczać 4M godzin na tódzieńK
OK t ramach czasu pracóI o któróm mowa w ustK NI oraz ustalonego wónagrodzenia nauczóciel obowiązanó jest
realizowaćW
NF zajęcia dódaktóczneI wóchowawcze i opiekuńczeI prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wóchowankami
albo na ich rzeczI w wómiarze określonóm w ustK P lub ustalonóm na podstawie ustK 4a albo ustK T;
OF inne zajęcia i czónności wónikające z zadań statutowóch szkołóI w tóm zajęcia opiekuńcze i wóchowawcze
uwzględniające potrzebó i zainteresowania uczniówI z tóm że w ramach tóch zajęćW
aF nauczóciel szkołó podstawowej i gimnazjumI w tóm specjalnóchI jest obowiązanó prowadzić zajęcia
opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonóch w ramowóch planach nauczania do
dóspozócji dórektora szkołóI z wójątkiem godzin przeznaczonóch na zwiększenie liczbó godzin
obowiązkowóch zajęć edukacójnóchI w wómiarze O godzin w tógodniuI
bF nauczóciel szkołó ponadgimnazjalnejI w tóm specjalnejI jest obowiązanó prowadzić zajęcia w ramach
godzin przeznaczonóch w ramowóch planach nauczania do dóspozócji dórektora szkołóI z wójątkiem
godzin przeznaczonóch na zwiększenie liczbó godzin obowiązkowóch zajęć edukacójnóchI w wómiarze N
godzinó w tógodniu;
PF zajęcia i czónności związane z przógotowaniem się do zajęćI samokształceniem i doskonaleniem
zawodowómK
OaK kauczócielI na swój wniosek złożonó na piśmie do dórektora szkołó przed rozpoczęciem zajęć w danóm roku
szkolnómI może realizować zajęcia dódaktóczneI wóchowawcze i opiekuńcze w wómiarze określonóm w ustK
4aK aórektor szkołó może wórazić zgodę na realizację zajęć w danóm roku szkolnóm w ustalonóm z
nauczócielem wómiarze określonóm w ustK 4aI jeżeli taka możliwość wónika z zatwierdzonego przez organ
prowadzącó szkołę arkusza organizacójnego szkołóK
ObK t ramachW
NF zajęćI o któróch mowa w ustK O pkt NI nauczóciel jest obowiązanó uczestniczóć w przeprowadzaniu części
ustnej egzaminu maturalnego;
OF innóch zajęć i czónności wónikającóch z zadań statutowóch szkołóI o któróch mowa w ustK O pkt OI
nauczóciel jest obowiązanó uczestniczóć w przeprowadzaniu odpowiednioW sprawdzianu w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowejI egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjumI egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodoweI egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego – z
wójątkiem części ustnejK
OcK kauczóciel prowadzi zajęcia na kwalifikacójnóch kursach zawodowóch w ramach zajęćI o któróch mowa w ustK
O pkt NK
PK Tógodniowó obowiązkowó wómiar godzin zajęć dódaktócznóchI wóchowawczóch i opiekuńczóchI
prowadzonóch bezpośrednio z uczniami lub wóchowankami albo na ich rzeczI nauczócieli zatrudnionóch w
pełnóm wómiarze zajęć ustala sięI z zastrzeżeniem ustK Oa i 4aI według następującóch normW

ipK

ptanowisko – tóp ErodzajF szkołó

N
N

O
kauczóciele przedszkoliI z wójątkiem nauczócieli pracującóch z grupami
dzieci SJletnich
kauczóciele przedszkoli i innóch placówek przedszkolnóch pracującóch
z grupami dzieci SJletnich
kauczócieleW przedszkoli specjalnóchI szkół podstawowóchI gimnazjówI
szkół specjalnóchI liceów ogólnokształcącóchI przedmiotów
teoretócznóch w szkołach prowadzącóch kształcenie zawodoweI w tóm
w szkołach specjalnóch i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla
nieletnich oraz zakładach poprawczóchI przedmiotów teoretócznóch na
kwalifikacójnóch kursach zawodowóchI przedmiotów artóstócznóch i
ogólnokształcącóch w szkołach artóstócznóch i innóch placówkach
kształcenia artóstócznego

O
P

Tógodniowa liczba godzin
obowiązkowego wómiaru
zajęć dódaktócznóchI
wóchowawczóchI
opiekuńczóch
P
OR
OO
NU

Strona 23 z 42

N
4
R
S

T
U

9
NM
NN

O
kauczóciele kolegiów nauczócielskichI z wójątkiem nauczócieli
kolegiów jęzóków obcóchI kulturalnoJoświatowego i bibliotekarskiego
kauczóciele praktócznej nauki zawodu we wszóstkich tópach szkół i na
kwalifikacójnóch kursach zawodowóch
tóchowawcó świetlic szkolnóch i półinternatów Ez wójątkiem
wóchowawców świetlic szkół specjalnóchFI świetlic i klubów
środowiskowóchI w tómW profilaktócznoJwóchowawczóch i
terapeutócznóchI wóchowawcó młodzieżowóch ośrodków socjoterapii
tóchowawcó internatówI bursI ogrodów jordanowskichI świetlic
dworcowóchI stałóch szkolnóch schronisk młodzieżowóch
tóchowawcóW
aF w zakładach opiekuńczoJleczniczóch dla dzieciI
bF w domach wczasów dziecięcóch
– w tóm na zajęcia dódaktóczneI
cF w specjalnóch ośrodkach szkolnoJwóchowawczóchI zakładach
poprawczóchI schroniskach dla nieletnichI świetlicach szkół specjalnóchI
rodzinnóch ośrodkach diagnostócznoJkonsultacójnóchI młodzieżowóch
ośrodkach wóchowawczóchI zespołach pozalekcójnóch zajęć
wóchowawczóch zorganizowanóch w podmiotach leczniczóch
kauczóciele pałaców młodzieżóI młodzieżowóch domów kulturóI ognisk
pracó pozaszkolnejI pozaszkolnóch placówek specjalistócznóchI
międzószkolnóch ośrodków sportowóch
kauczóciele – bibliotekarze bibliotek szkolnóch
kauczóciele poradni psóchologicznoJpedagogicznóch

P
NR
OO
OS

PM
OS
OS
NM
O4

NU
PM
OM

PaK lbowiązku prowadzenia zajęć w wómiarze określonóm w ustK O pkt O litK a i b nie stosuje się do dórektora i
wicedórektora szkołó oraz nauczócielaI któró obowiązki dórektora lub wicedórektora szkołó pełni w zastępstwie
nauczócielaI któremu powierzono to stanowiskoI a także do nauczócieli kolegiów nauczócielskichI nauczócieli
kolegiów pracowników służb społecznóchI nauczócieli szkół artóstócznóch i nauczócieli szkółI o któróch mowa
w artK N ustK O pkt NaK
PbK kauczócielowi zatrudnionemu w niepełnóm wómiarze zajęćI wómiar zajęćI o któróm mowa w ustK O pkt O litK a i
bI w okresie rozliczeniowómI o któróm mowa w ustK Ta pkt OI obniża się proporcjonalnie do wókonówanego
wómiaru zajęćK
PcK tómiar zajęćI o któróm mowaW
NF w ustK O pkt O litK aI ulega obniżeniu o O godzinóI
OF w ustK O pkt O litK bI ulega obniżeniu o N godzinę
za każdó tódzień niezdolności nauczóciela do pracóI w półrocznóm okresie rozliczeniowómK
4K EuchólonóFK
4aK wajęcia dódaktóczneI opiekuńcze i wóchowawcze mogą bóć realizowaneI z zastrzeżeniem ustK OaI w wómiarzeW
NF od N9 do OT godzin – przez nauczócieliI o któróch mowa w ustK P w tabeli w rubróceW stanowisko – tóp
ErodzajF szkołóI w lpK P i 9;
OF od OP do OS godzin – przez nauczócieliI o któróch mowa w ustK P w tabeli w rubróceW stanowisko – tóp
ErodzajF szkołóI w lpK RK
RK mracę wókonówaną w wómiarze określonóm w ustK P lub ustalonóm na podstawie ustK 4a albo ustK T uznaje się w
zakresie uprawnień pracowniczóch za pracę wókonówaną w pełnóm wómiarze zajęćK
RaK kauczócielI któró realizuje tógodniowó obowiązkowó wómiar zajęć zgodnie z ustK 4aI nie może mieć
przódzielonóch godzin ponadwómiarowóchI z wójątkiem godzin doraźnóch zastępstwK
RbK kauczócielI któró realizuje tógodniowó obowiązkowó wómiar zajęć zgodnie z ustK P i dla którego ustalonó plan
zajęć w pewnóch okresach roku szkolnego nie wóczerpuje obowiązującego tego nauczóciela tógodniowego
wómiaru godzin zajęć dódaktócznóchI powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innóch okresach
danego roku szkolnegoK mraca wókonówana zgodnie z tak ustalonóm planem zajęć nie jest pracą w godzinach
ponadwómiarowóchK
SK aórektorowi i wicedórektorowi szkołó oraz nauczócielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkoleI a
także nauczócielowiI któró obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczócielaI któremu powierzono
stanowisko kierowniczeI obniża się tógodniowó obowiązkowó wómiar godzin zajęć w zależności od wielkości i
tópu szkołó oraz warunków pracó lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęćI o któróch mowa w ustK PK
TK lrgan prowadzącó szkołę lub placówkę określaW
NF zasadó rozliczania tógodniowego obowiązkowego wómiaru godzin zajęć nauczócieliI dla któróch ustalonó
plan zajęć jest różnó w poszczególnóch okresach roku szkolnego;
OF zasadó udzielania i rozmiar obniżekI o któróch mowa w ustK SI oraz przóznaje zwolnienia od obowiązku
realizacji zajęćI o któróch mowa w ustK P;
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PF tógodniowó obowiązkowó wómiar godzin zajęć nauczócieli szkół niewómienionóch w ustK PI nauczócieli
szkółI o któróch mowa w artK N ustK O pkt NaI nauczócieli prowadzącóch kształcenie w formie zaocznejI
nauczócieli kolegiów pracowników służb społecznóchI nauczócieli kształcenia na odległośćI nauczócieli
realizującóch w ramach stosunku pracó obowiązki określone dla stanowisk o różnóm tógodniowóm
obowiązkowóm wómiarze godzinI pedagogówI psóchologówI logopedówI doradców zawodowóch
prowadzącóch zajęcia związane z wóborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w
podejmowaniu decózji edukacójnóch i zawodowóchI o któróch mowa w przepisach wódanóch na podstawie
artK OO ustK O pkt NN ustawó o sóstemie oświatóI bibliotekarzó bibliotek pedagogicznóch oraz zasadó
zaliczania do wómiaru godzin poszczególnóch zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległośćK
TaK wajęcia i czónności realizowane w ramach czasu pracó nauczócielaW
NF o któróch mowa w ustK O pkt NI są rejestrowane i rozliczane w okresach tógodniowóch odpowiednio w
dziennikach lekcójnóch lub dziennikach zajęć;
OF o któróch mowa w ustK O pkt OI realizowane w wómiarze określonóm w ustK O pkt O odpowiednio w litK a i bI
są rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznóch w dziennikach zajęć pozalekcójnóchK
UK EuchólonóFK
9K EuchólonóFK
ArtK 42aK
NK lrgan prowadzącó szkołę lub placówkę może określić przópadkiI w jakich nauczócielowi zatrudnionemu w
pełnóm wómiarze zajęć można obniżyć tógodniowó obowiązkowó wómiar godzin zajęćI oraz warunki i trób
tego obniżeniaK
OK lbniżenie tógodniowego obowiązkowego wómiaru godzin zajęć nie może spowodować zmniejszenia
wónagrodzenia oraz ograniczenia innóch uprawnień nauczócielaK
PK kauczóciel korzóstającó z obniżonego tógodniowego obowiązkowego wómiaru godzin zajęć nie może mieć
godzin ponadwómiarowóchI z wójątkiem nauczócieliI o któróch mowa w artK 4O ustK SK
4K EuchólonóFK
ArtK 42bK
NK kauczóciel może bóć obowiązanó do realizowania tógodniowego obowiązkowego wómiaru godzin zajęć
wóchowawczóch także w porze nocnejK
OK wa każdą godzinę pracó w porze nocnej nauczócielowi przósługuje dodatkowe wónagrodzenie w wósokości NRB
godzinowej stawki wónagrodzenia zasadniczegoI jednakże nie niższej niż ustalona na podstawie artK NRNU § N
hodeksu pracóK
PK jinister właściwó do spraw zabezpieczenia społecznegoI w porozumieniu z właściwómi ministramiI określiI w
drodze rozporządzeniaI szkołó i przópadkiI w któróch nauczóciel może bóć obowiązanó do realizowania
tógodniowego obowiązkowego wómiaru godzin zajęć wóchowawczóch także w porze nocnejI oraz warunkiI na
jakich może się to odbówaćI uwzględniając w szczególnościW
NF konieczność zapewnienia opieki w porze nocnej w placówkach świadczącóch opiekę całkowitą lub
przójmującóch dzieci także w nocó;
OF zapobieganie zagrożeniom dla wóchowanków ze stronó środowiska lokalnego;
PF warunki lokalowe szkół;
4F równomierne obciążenie nauczócieli pracą w porze nocnejK
ArtK 42cK
NK kauczóciela zatrudnionego w pełnóm wómiarze zajęć obowiązuje pięciodniowó tódzień pracóK kauczócielom
dokształcającóm sięI wókonującóm inne ważne społecznie zadania lub – jeżeli to wónika z organizacji pracó w
szkole – dórektor szkołó może ustalić czterodniowó tódzień pracóK
OK t szkołachI w któróch praca odbówa się we wszóstkie dni tógodniaI nauczóciel korzósta co najmniej raz na dwa
tógodnie z dwu kolejnóch dni wolnóch od pracóI z któróch jeden musi przópadać w niedzielęK kie dotóczó to
nauczóciela pracującego w sóstemie kształcenia zaocznegoK
PK wa zajęcia dódaktóczneI wóchowawcze lub opiekuńczeI wókonówane w dniu wolnóm od pracóI nauczóciel
otrzómuje innó dzień wolnó od pracóK t szczególnie uzasadnionóch przópadkach zamiast dnia wolnego
nauczóciel otrzómuje odrębne wónagrodzenieI w wósokości ustalonej w sposób określonó w przepisach
wódanóch na podstawie artK PM ustK RK
4K wa pracę w świętoI przópadające poza dwoma dniami w tógodniu wolnómi od pracóI nauczóciel otrzómuje innó
dzień wolnó od pracóK t szczególnie uzasadnionóch przópadkach zamiast dnia wolnego nauczóciel otrzómuje
wónagrodzenieI o któróm mowa w ustK PI ze NMMB dodatkiemK
ArtK 4PK
EuchólonóFK
ArtK 44K
EuchólonóFK
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ArtK 4RK
EuchólonóFK
ArtK 4SK
EuchólonóFK
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oozdział S
kagrodó i odznaczenia
ArtK 4TK
NK wa wieloletnią pracę nauczóciel otrzómuje nagrodę jubileuszową w wósokościW
NF za OM lat pracó – TRB wónagrodzenia miesięcznego;
OF za OR lat pracó – NMMB wónagrodzenia miesięcznego;
PF za PM lat pracó – NRMB wónagrodzenia miesięcznego;
4F za PR lat pracó – OMMB wónagrodzenia miesięcznego;
RF za 4M lat pracó – ORMB wónagrodzenia miesięcznegoK
OK jinister właściwó do spraw oświató i wóchowania w porozumieniu z ministrem właściwóm do spraw pracó
określiI w drodze rozporządzeniaI szczegółowe zasadó ustalania okresów pracó i innóch okresów
uprawniającóch nauczóciela do nagrodó jubileuszowej oraz szczegółowe zasadó jej obliczania i wópłacaniaK
ArtK 4UK
kauczócielowi przósługuje dodatkowe wónagrodzenie roczne na zasadach i w wósokości określonóch w ustawie z
dnia NO grudnia N99T rK o dodatkowóm wónagrodzeniu rocznóm dla pracowników jednostek sferó budżetowej EazK
rK z OMNP rK pozK NN44FK
ArtK 49K
NK Tworzó się specjalnó fundusz na nagrodó dla nauczócieli za ich osiągnięcia dódaktócznoJwóchowawczeW
NF w budżetach organów prowadzącóch szkołó w wósokości co najmniej NB planowanóch rocznóch
wónagrodzeń osobowóchI z przeznaczeniem na wópłató nagród organów prowadzącóch szkołó i dórektorów
szkół;
OF w budżetach wojewodów łącznie w wósokości stanowiącej równowartość OT44 średnich wónagrodzeń
nauczóciela stażóstóI z przeznaczeniem na wópłató nagród kuratorów oświató oraz nagród organów
sprawującóch nadzór pedagogicznó dla nauczócieliI o któróch mowa w artK N ustK N pkt N;
PF w budżecie ministra właściwego do spraw oświató i wóchowania w wósokości stanowiącej równowartość
OMNR średnich wónagrodzeń nauczóciela stażóstóI z przeznaczeniem na wópłató nagród tego ministraK
OK lrganó prowadzące szkołó ustalają króteria i trób przóznawania nagród dla nauczócieli za ich osiągnięcia w
zakresie pracó dódaktócznejI wóchowawczej i opiekuńczejI w tóm realizacji zadań związanóch z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanóch przez szkołęI oraz realizacji innóch zadań statutowóch
szkołóI ze środkówI o któróch mowa w ustK N pkt NI uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na
nagrodó organów prowadzącóch szkołó i dórektorów szkółI trób zgłaszania kandódatów do nagród oraz zasadęI
że nagroda może bóć przóznana nauczócielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej rokuK
PK jinister właściwó do spraw oświató i wóchowania określiI w drodze rozporządzeniaI króteria i trób
przóznawania nagród dla nauczócieli za ich osiągnięcia w zakresie pracó dódaktócznejI wóchowawczej i
opiekuńczejI w tóm realizacji zadań związanóch z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanóch przez szkołęI oraz realizacji innóch zadań statutowóch szkołóI ze środkówI o któróch mowa w
ustK N pkt O i PI uwzględniając w szczególności trób zgłaszania kandódatów do nagród oraz zasadęI że nagroda
może bóć przóznana nauczócielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej O latK
ArtK R0K
EuchólonóFK
ArtK RNK
NK „jedal homisji bdukacji karodowej” nadawanó będzie nauczócielom i innóm osobom za szczególne zasługi
dla oświató i wóchowaniaK
OK „jedal homisji bdukacji karodowej” nadaje minister właściwó do spraw oświató i wóchowaniaK
PK jinister właściwó do spraw oświató i wóchowania określiI w drodze rozporządzeniaI szczegółowe zasadó
nadawania „jedalu homisji bdukacji karodowej”I trób przedstawiania wnioskówI wzór medaluI trób jego
wręczania i sposób noszeniaI z uwzględnieniem wómogówI jakie powinnó spełniać wnioski o nadanie medaluK
ArtK R2K
EuchólonóFK
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oozdział T
rprawnienia socjalne i urlopó
ArtK RPK
NK ala nauczócieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowó fundusz świadczeń socjalnóch w wósokości
ustalanej jako iloczón planowanejI przeciętnej w danóm roku kalendarzowómI liczbó nauczócieli zatrudnionóch
w pełnóm i niepełnóm wómiarze zajęć Epo przeliczeniu na pełnó wómiar zajęćF skorógowanej w końcu roku do
faktócznej przeciętnej liczbó zatrudnionóch nauczócieli Epo przeliczeniu na pełnó wómiar zajęćF i NNMB kwotó
bazowejI o której mowa w artK PM ustK PI obowiązującej w dniu N stócznia danego rokuK
NaK w odpisu na zakładowó fundusz świadczeń socjalnóchI o któróm mowa w ustK NI wópłacane jest nauczócielowi
do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wósokości odpisu podstawowegoI o któróm mowa w
przepisach o zakładowóm funduszu świadczeń socjalnóchI ustalonego proporcjonalnie do wómiaru czasu pracó i
okresu zatrudnienia nauczóciela w danóm roku szkolnómK
OK ala nauczócieli będącóch emerótamiI rencistami lub nauczócielami pobierającómi nauczócielskie świadczenie
kompensacójne dokonuje się odpisu na zakładowó fundusz świadczeń socjalnóch w wósokości RB pobieranóch
przez nich emeróturI rent oraz nauczócielskich świadczeń kompensacójnóchK
OaK EuchólonóFK
PK ldpisóI o któróch mowa w ustK N i OI łącznie z naliczonómi odpisami podstawowómi na zakładowó fundusz
świadczeń socjalnóch na pozostałóch pracowników oraz emerótówI rencistów i nauczócieli pobierającóch
nauczócielskie świadczenie kompensacójne – bółóch pracownikówI stanowią jeden fundusz w szkoleK
PaK t przópadku likwidacji szkołó organ prowadzącó szkołę jest obowiązanó wskazać inną szkołęI w której będzie
naliczanó odpis na zakładowó fundusz świadczeń socjalnóch na każdego nauczóciela będącego emerótem lub
rencistą zlikwidowanej szkołó oraz nauczóciela pobierającego nauczócielskie świadczenie kompensacójneI
którego szkoła bóła ostatnim miejscem pracóK lsobó te korzóstają z usług i świadczeń finansowanóch z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnóch na zasadach i warunkach ustalonóch w regulaminie
obowiązującóm we wskazanej szkoleK
4K lrgan prowadzącó szkołę może tworzóć służbę socjalną powołaną do gospodarowania funduszemI o któróm
mowa w ustK PK
RK t sprawach nieuregulowanóch w ustK NJ4 stosuje się przepisó o zakładowóm funduszu świadczeń socjalnóchK
ArtK R4K
NK kauczóciel zatrudnionó na terenie wiejskim oraz w mieście liczącóm do RMMM mieszkańców ma prawo do lokalu
mieszkalnego na terenie gminóI w której położona jest szkołaK
OK lbowiązek realizacji uprawnień nauczócielaI o któróm mowa w ustK NI należó do dórektora szkołó i organu
prowadzącego szkołęK
PK kauczócielowiI o któróm mowa w ustK NI posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczócielaI
przósługuje nauczócielski dodatek mieszkaniowóI którego wósokość uzależniona jest od stanu rodzinnego
nauczócielaK tósokość dodatku może bóć także zróżnicowana w zależności od miejscowościI w której
nauczóciel jest zatrudnionóK
4K kauczóciel po przejściu na emeróturęI rentę lub nauczócielskie świadczenie kompensacójne zachowuje prawo
do zajmowania mieszkaniaK mrawo to służó także małżonkowi nauczóciela emeróta ErencistóI pobierającego
nauczócielskie świadczenie kompensacójneF oraz dzieciom pozostającóm na jego utrzómaniu i prowadzącóm z
nim wspólne gospodarstwo domoweK
RK kauczócielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczócielaI zatrudnionemu na terenie
wsi lub w mieście liczącóm do RMMM mieszkańcówI przósługuje odrębnó dodatek w wósokości NMB
wónagrodzenia zasadniczegoK lrgan prowadzącó szkołę może podwóższóć dodatek nauczócielowi
zatrudnionemu na terenie wiejskimI na któróm wóstępuje deficót kadrK
SK t razie zbiegu prawa do dodatkuI o któróm mowa w ustK PI z prawem do dodatku przósługującóm na podstawie
przepisów o najmie lokali mieszkalnóch i dodatkach mieszkaniowóchI nauczócielowi spełniającemu wómagane
warunki przósługują obódwa dodatkiK
TK lrgan prowadzącó szkołę będącó jednostką samorządu terótorialnego określa w tróbieI o któróm mowa w artK PM
ustK SI wósokość nauczócielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasadó jego przóznawania i
wópłacaniaI z uwzględnieniem zasad określonóch w ustK PK
UK jinister właściwó do spraw oświató i wóchowania określaI w drodze rozporządzeniaI wósokość
nauczócielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasadó jego przóznawania i wópłacaniaI z
uwzględnieniem zasad określonóch w ustK PI w stosunku do nauczócieli zatrudnionóch w szkołach
prowadzonóch przez organó administracji rządowejK
ArtK RRK
EuchólonóFK
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ArtK RSK
NK kauczóciel zatrudnionó na terenie wsi ma prawo otrzómać do osobistego użótkowania i jego rodzinó działkę
gruntu szkolnegoK
OK lrgan prowadzącó szkołę przódziela w miarę możliwości potrzebnó obszar gruntuI o ile gruntó szkolne nie
wóstarczają na realizację uprawnienia określonego w ustK NI jednak o powierzchni nie większej niż MIOR haK
ArtK RTK
EuchólonóFK
ArtK RUK
jieszkania w budónkach szkolnóch i użótkowanóch przez szkołó mogą bóć zajmowane tólko przez nauczócieli i
pracowników zatrudnionóch w szkołachK
ArtK R9K
EuchólonóFK
ArtK S0K
rprawnienia określone w artK RS i RU zachowują nauczóciele również po przejściu na emeróturęI rentę lub
nauczócielskie świadczenie kompensacójneK
ArtK SNK
NK kauczócielI któró uzóskał stopień nauczóciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej
pracó zawodowej w żóciu w szkole i posiada kwalifikacje wómagane do zajmowania danego stanowiskaI
otrzómuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia na swój wniosek jednorazowó zasiłek na
zagospodarowanie w wósokości dwumiesięcznego otrzómówanego wónagrodzenia zasadniczegoK ao pierwszej
pracó zawodowej w żóciu nie zalicza się pracó wókonówanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie
kształcenia nauczócieliK
OK mrawo do złożenia wniosku o wópłacenie zasiłku na zagospodarowanie przósługuje nauczócielowi w okresie
rokuI licząc od dnia uzóskania stopnia nauczóciela kontraktowegoK
PK wasiłek na zagospodarowanie podlega zwrotowiI jeżeli nauczóciel nie przepracuje w szkole trzech latI licząc od
dnia uzóskania stopnia nauczóciela kontraktowegoK t szczególnie uzasadnionóch przópadkach organ
prowadzącó szkołę może zwolnić nauczóciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu zasiłkuK
ArtK S2K
EuchólonóFK
ArtK SPK
NK kauczócielI podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowóchI korzósta z ochronó przewidzianej
dla funkcjonariuszó publicznóch na zasadach określonóch w ustawie z dnia S czerwca N99T rK – hodeks karnó
EazK rK kr UUI pozK RRPI z późnK zmKFK
OK lrgan prowadzącó szkołę i dórektor szkołó są obowiązani z urzędu wóstępować w obronie nauczócielaI gdó
ustalone dla nauczóciela uprawnienia zostaną naruszoneK
ArtK S4K
NK kauczócielowi zatrudnionemu w szkoleI w której w organizacji pracó przewidziano ferie letnie i zimoweI
przósługuje urlop wópoczónkowó w wómiarze odpowiadającóm okresowi ferii i w czasie ich trwaniaK
OK kauczócielI o któróm mowa w ustK NI może bóć zobowiązanó przez dórektora do wókonówania w czasie tóch
ferii następującóch czónnościW
NF przeprowadzania egzaminów;
OF prac związanóch z zakończeniem roku szkolnego i przógotowaniem nowego roku szkolnego;
PF opracowówania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowóm w
określonej formieK
CzónnościI o któróch mowa w pkt NJPI nie mogą łącznie zająć nauczócielowi więcej niż T dniK
PK kauczócielom zatrudnionóm w szkołachI w któróch nie są przewidziane ferie szkolneI przósługuje prawo do
urlopu wópoczónkowego w wómiarze PR dni roboczóch w czasie ustalonóm w planie urlopówK
4K t ramach ustalonego w ustK N wómiaru urlopu wópoczónkowego nauczóciel ma prawo do nieprzerwanego co
najmniej czterotógodniowego urlopu wópoczónkowegoK
RK kauczóciel zatrudnionó przez całó okres trwania zajęć w danóm roku szkolnóm w szkoleI w której w organizacji
pracó przewidziano ferie szkolneI ma prawo do urlopu wópoczónkowego w wómiarze i na zasadach określonóch
w ustK NK kauczóciel zatrudnionó przez okres krótszó niż NM miesięcó w szkoleI w której w organizacji pracó
przewidziano ferie szkolneI ma prawo do urlopu wópoczónkowego w wómiarze proporcjonalnóm do
określonego w umowie okresu prowadzenia zajęćK
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RaK kauczóciel zatrudnionó w szkoleI w której nie są przewidziane ferie szkolneI w przópadku nawiązania lub
ustania stosunku pracó w trakcie roku kalendarzowegoI ma prawo do urlopu wópoczónkowego w wómiarze
proporcjonalnóm do okresu przepracowanegoI zgodnie z odrębnómi przepisamiK
ArtK SRK
kauczóciel zatrudnionó w szkoleI w której w organizacji pracó przewidziano ferie szkolneI uzóskuje prawo do
pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającóm ferie szkolneI a prawo do drugiego i dalszóch urlopów – w
każdóm następnóm roku kalendarzowómK
ArtK SSK
NK t razie niewókorzóstania urlopu wópoczónkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnóch z powodu
niezdolności do pracó wówołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźnąI urlopu
macierzóńskiegoI dodatkowego urlopu macierzóńskiegoI urlopu na warunkach urlopu macierzóńskiegoI
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzóńskiegoI urlopu ojcowskiegoI urlopu rodzicielskiegoI
odbówania ćwiczeń wojskowóch albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczócielowi przósługuje
urlop w ciągu roku szkolnegoI w wómiarze uzupełniającóm do U tógodniK rrlop uzupełniającó w ciągu roku
szkolnego przósługuje również dórektorowi i wicedórektorowi szkołóI którzó na polecenie lub za zgodą organu
prowadzącego szkołę nie wókorzóstali urlopu w czasie ferii szkolnóch z powodu wókonówania zadań zleconóch
przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestócji albo kapitalnóch remontówK
OK t razie niewókorzóstania przósługującego urlopu wópoczónkowego z powodu rozwiązania lub wógaśnięcia
stosunku pracóI powołania do zasadniczej służbó wojskowej albo do odbówania zastępczo obowiązku tej służbóI
do okresowej służbó wojskowej lub do odbówania długotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczócielowi
przósługuje ekwiwalent pieniężnó za okres niewókorzóstanego urlopuI nie więcej jednak niż za U tógodni w
odniesieniu do nauczócieliI o któróch mowa w artK S4 ustK NI a nie więcej niż za PR dni roboczóch w odniesieniu
do nauczócieliI o któróch mowa w artK S4 ustK PK
PK EuchólonóFK
ArtK STK
NK wa czas urlopu wópoczónkowego nauczócielowi przósługuje wónagrodzenieI jakie bó otrzómałI gdóbó w tóm
czasie pracowałK tónagrodzenie za godzinó ponadwómiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie
przeciętnego wónagrodzenia z okresu wszóstkich miesięcó danego roku szkolnegoI poprzedzającóch miesiąc
rozpoczęcia urlopuI a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszó od roku szkolnego – z tego okresuK
OK geżeli wósokość wónagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia wónagrodzenia za godzinó ponadwómiarowe
i zajęcia dodatkowe uległa zmianie w okresieI z którego oblicza się wónagrodzenie za urlopI lub w miesiącu
wókorzóstówania urlopuI wónagrodzenie to ulega przeliczeniuK
PK jinister właściwó do spraw oświató i wóchowania określiI w porozumieniu z ministrem właściwóm do spraw
pracóI w drodze rozporządzeniaI szczegółowe zasadó ustalania wónagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za
urlop wópoczónkowóK
ArtK STaK
NK w wnioskiem o udzielenie urlopu wóchowawczego nauczóciel wóstępuje do organuI któró nawiązał z nim
stosunek pracóK
OK tniosek o udzielenie urlopu wóchowawczego powinien bóć zgłoszonó co najmniej na N miesiąc przed
wskazanóm terminem rozpoczęcia tego urlopuK
PK Termin zakończenia urlopu wóchowawczego powinien przópadać na dzień poprzedzającó rozpoczęcie roku
szkolnego; w takim przópadku termin udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniuI a na wniosek
nauczóciela – odpowiedniemu przedłużeniuK
4K mrzepis ustK P nie ma zastosowaniaI jeżeli urlop wóchowawczó został udzielonó w wómiarze nieprzekraczającóm
N miesiącaK
ArtK STbK
kauczóciel może zrezógnować z udzielonego mu urlopu wóchowawczegoW
NF w każdóm czasie – za zgodą organu udzielającego urlopu;
OF z początkiem roku szkolnego – po uprzednim zawiadomieniu organu udzielającego urlopuI co najmniej na P
miesiące przed zamierzonóm terminem podjęcia pracóK
ArtK STcK
NK t przópadku wókorzóstówania urlopu wóchowawczego nauczóciel nabówa prawo do urlopu wópoczónkowego
z dniem rozpoczęcia ferii szkolnóch przópadającóch po zakończeniu urlopu wóchowawczegoK
OK kauczócielowiI któró w związku z rozpoczęciem urlopu wóchowawczego nie mógł wókorzóstać przópadającego
w okresie letnich ferii szkolnóch urlopu wópoczónkowegoI do którego nabół prawo – termin zakończenia urlopu
wóchowawczego powinien przópadać na koniec zajęć szkolnóchK
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ArtK SUK
NK kauczócielowi zatrudnionemu w pełnóm wómiarze zajęć przósługuje urlop płatnó dla dalszego kształcenia się
oraz inne ulgi i świadczenia związane z tóm kształceniemK kauczóciel może otrzómać urlop płatnó lub bezpłatnó
dla celów naukowóchI artóstócznóchI oświatowóchI a bezpłatnó z innóch ważnóch przóczónK
OK jinister właściwó do spraw oświató i wóchowania określiI w drodze rozporządzeniaI szczegółowe zasadó
udzielania urlopówI ulg i świadczeńI o któróch mowa w ustK NI oraz organó uprawnione do ich udzielaniaI
uwzględniając w szczególnościW
NF płatne urlopó szkoleniowe dla nauczócieli odbówającóch studia wóższe oraz kształcącóch się w zakładach
kształcenia nauczócieli;
OF udzielanie przez organó prowadzące szkołó i dórektorów szkół pomocó nauczócielom kształcącóm się;
PF udzielanie nauczócielom kształcącóm się poza miejscem zamieszkania świadczeń związanóch z przejazdamiI
zakwaterowaniem i wóżówieniemK
ArtK S9K
NK EuchólonóFK
OK t razie gdó czas pracó kobietó karmiącej dziecko wónosi ponad 4 godzinó ciągłej pracó dziennieI przósługuje
jej prawo korzóstania z jednej godzinó przerwó wliczanej do czasu pracóK
ArtK T0K
NK kauczócielowi zatrudnionemu na podstawie mianowaniaI któró wniósł podanie o przeniesienie do miejscowości
będącej miejscem stałego zamieszkania współmałżonkaI jeżeli podanie o przeniesienie nie może bóć
uwzględnione z powodu niemożności zatrudnienia go w zawodzie nauczócielskim w miejscu stałego
zamieszkania współmałżonkaI dórektor szkołó udziela urlopu bezpłatnegoK
OK lkres urlopu bezpłatnegoI o któróm mowa w ustK NI nie może przekroczóć O latK geżeli w tóm okresie nauczóciel
nie podjął ponownie pracóI stosunek pracó ulega rozwiązaniuK
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oozdział Ta
cinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczócieli
ArtK T0aK
NK t budżetach organów prowadzącóch szkołó wóodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczócieli z uwzględnieniem doradztwa metodócznego – w wósokości NB planowanóch
rocznóch środków przeznaczonóch na wónagrodzenia osobowe nauczócieliI z zastrzeżeniem ustK OK
NaK ŚrodkiI o któróch mowa w ustK NI mogą bóć również przeznaczoneI w wósokości nie większej niż OMBI na
dofinansowanie kosztów obniżenia tógodniowego obowiązkowego wómiaru godzin zajęć dódaktócznóchI
wóchowawczóch i opiekuńczóch nauczócielom dóplomowanómI któróm powierzono zadania doradcó
metodócznegoK aofinansowanie polegające na zwiększeniu funduszu wónagrodzeń w planach finansowóch
szkół nie może bóć wóższe niż skutki finansowe zatrudnienia nauczóciela w wómiarze odpowiadającóm
przóznanej zniżce tógodniowego obowiązkowego wómiaru godzin zajęć dódaktócznóchI wóchowawczóch i
opiekuńczóch nauczócielowi dóplomowanemuK
OK mrzepis ustK N nie obejmuje finansowania publicznóch placówek doskonalenia nauczócieli i bibliotek
pedagogicznóch prowadzonóch przez jednostki samorządu terótorialnegoK
OaK modziału środkówI o któróch mowa w ustK NI dokonuje się po zasięgnięciu opinii związków zawodowóch
zrzeszającóch nauczócieliK
PK t budżetach wojewodów wóodrębnia się środki na wspieranie na obszarze województwa doskonalenia
zawodowego nauczócieliI w łącznej wósokości RMMM średnich wónagrodzeń nauczóciela stażóstóK
4K t budżecie ministra właściwego do spraw oświató i wóchowania wóodrębnia się środki na realizację
ogólnokrajowóch zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczócieliI w łącznej wósokości RMMM średnich
wónagrodzeń nauczóciela stażóstóI z zastrzeżeniem ustK RK
RK mrzepis ustK 4 nie obejmuje finansowania publicznóch placówek doskonalenia nauczócieli o zasięgu
ogólnokrajowóm prowadzonóch przez ministra właściwego do spraw oświató i wóchowaniaK
SK jinister właściwó do spraw oświató i wóchowania określiI w drodze rozporządzeniaI sposób podziału środkówI
o któróch mowa w ustK PI pomiędzó budżetó poszczególnóch wojewodówI uwzględniając w szczególności liczbę
nauczócieli zatrudnionóch w poszczególnóch województwachI formó doskonalenia zawodowego
dofinansowówane ze środkówI o któróch mowa w ustK NJRI oraz szczegółowe króteria i trób przóznawania tóch
środkówI uwzględniając kompetencje organów wómienionóch w ustK NI a także dórektorów szkół i placówek w
zakresie doskonalenia zawodowego nauczócieliK
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oozdział U
lchrona zdrowia
ArtK TNK
EuchólonóFK
ArtK T2K
NK kiezależnie od przósługującego nauczócielowi i członkom jego rodzinó prawa do świadczeń z ubezpieczenia
zdrowotnegoI organó prowadzące szkołó przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z
przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczócieli korzóstającóch z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje
świadczeń przóznawanóch w ramach tej pomocó oraz warunki i sposób ich przóznawaniaK
OK EuchólonóFK
PK EuchólonóFK
4K rprawnieniaI o któróch mowa w ustK NI zachowują nauczóciele po przejściu na emeróturęI rentę lub
nauczócielskie świadczenie kompensacójne bez względu na datę przejścia na emeróturęI rentę lub nauczócielskie
świadczenie kompensacójneK
ArtK TPK
NK kauczócielowi zatrudnionemu w pełnóm wómiarze zajęć na czas nieokreślonóI po przepracowaniu co najmniej
T lat w szkoleI dórektor szkołó udziela urlopu dla poratowania zdrowiaI w celu przeprowadzenia zaleconego
leczeniaI w wómiarze nieprzekraczającóm jednorazowo rokuI z zastrzeżeniem ustK OK
OK kauczócielowiI któremu do nabócia prawa do emeróturó brakuje mniej niż rokI urlop dla poratowania zdrowia
nie może bóć udzielonó na okres dłuższó niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiącI w któróm nauczóciel
nabówa uprawnienia emerótalneK
PK ao okresu siedmioletniej pracó w szkoleI o któróm mowa w ustK NI wlicza się okresó czasowej niezdolności do
pracó wskutek chorobó oraz urlopu innego niż wópoczónkowóI trwające łącznie nie dłużej niż S miesięcóK t
przópadku okresu niezdolności do pracó i urlopu trwającóch dłużej niż S miesięcó wómaganó okres pracó
przedłuża się o ten okresK
4K lkres siedmioletniej pracó w szkoleI uzasadniającó prawo do urlopuI powinien przópadać bezpośrednio przed
datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowiaK tómóg siedmioletniego okresu pracó w szkole dotóczó
udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowiaK
RK kauczóciel w okresie przebówania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego
wónagrodzenia zasadniczego i dodatku za wósługę lat oraz prawo do innóch świadczeń pracowniczóchI w tóm
dodatków socjalnóchI o któróch mowa w artK R4K
SK aórektor szkołóI nie później niż w terminie O tógodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowiaI
wódaje nauczócielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracó na
określonóm stanowiskuK
TK t okresie przebówania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczóciel nie może nawiązać stosunku pracó lub
podjąć innej działalności zarobkowejK t przópadku stwierdzeniaI że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia
nauczóciel podejmuje innó stosunek pracó lub inną działalność zarobkowąI dórektor szkołó odwołuje
nauczóciela z urlopuI określając terminI w któróm nauczóciel obowiązanó jest do powrotu do pracóK
UK kauczócielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upłówie roku od
dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowiaK Łącznó wómiar urlopu dla poratowania zdrowia
nauczóciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać P latK
9K kauczóciel nie ponosi kosztów związanóch z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku z potrzebą udzielenia
urlopu dla poratowania zdrowiaK
NMK l potrzebie udzielenia nauczócielowi urlopu dla poratowania zdrowiaI w celu przeprowadzenia zalecanego
leczeniaI orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczącó nauczócielaK ld orzeczeniaI o któróm mowa w
zdaniu pierwszómI przósługuje odwołanie do organu odwoławczego określonego w przepisach wódanóch na
podstawie ustK NN oraz w tróbie określonóm w tóch przepisachK
NNK jinister właściwó do spraw zdrowiaI w porozumieniu z ministrem właściwóm do spraw oświató i wóchowaniaI
określiI w drodze rozporządzeniaI trób orzekania o potrzebie udzielenia nauczócielowi urlopuI o któróm mowa w
ustK NI wzór orzeczenia i sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wódawaniem orzeczeń o potrzebie
udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia oraz organ odwoławczó od orzeczeń o potrzebie udzielenia
nauczócielowi urlopu dla poratowania zdrowiaI uwzględniając w szczególności sposób wódawania orzeczenia o
potrzebie udzielenia nauczócielowi urlopu oraz termin odwołania się od orzeczeniaK
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oozdział 9
azień bdukacji karodowej
ArtK T4K
t dniu rocznicó utworzenia homisji bdukacji karodowejI N4 października każdego rokuI obchodzonó będzie azień
bdukacji karodowejK azień ten uznaje się za święto wszóstkich pracowników oświató i jest wolnó od zajęć
lekcójnóchK
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oozdział N0
ldpowiedzialność dóscóplinarna
ArtK TRK
NK kauczóciele podlegają odpowiedzialności dóscóplinarnej za uchóbienia godności zawodu nauczóciela lub
obowiązkomI o któróch mowa w artK SK
OK wa uchóbienia przeciwko porządkowi pracóI w rozumieniu artK NMU hodeksu pracóI wómierza się nauczócielom
karó porządkowe zgodnie z hodeksem pracóK
ArtK TSK
NK harami dóscóplinarnómi dla nauczócieli sąW
NF nagana z ostrzeżeniem;
OF EuchólonóF;
PF zwolnienie z pracó;
PaF zwolnienie z pracó z zakazem przójmowania ukaranego do pracó w zawodzie nauczócielskim w okresie P lat
od ukarania;
4F wódalenie z zawodu nauczócielskiegoK
OK haró dóscóplinarne wómierza komisja dóscóplinarnaK
PK tómierzenie karó dóscóplinarnej określonej w ustK N pkt 4 jest równoznaczne z zakazem przójmowania
ukaranego do pracó w zawodzie nauczócielskimK
4K EuchólonóFK
RK ldpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowóch nauczócielaK
ArtK TTK
NK t sprawach dóscóplinarnóch nauczócieli orzekają w pierwszej instancji komisje dóscóplinarne przó
wojewodach dla nauczócieli wszóstkich szkół na terenie województwaK
OK arugą instancją w sprawach dóscóplinarnóch nauczócieli jest odwoławcza komisja dóscóplinarna przó ministrze
właściwóm do spraw oświató i wóchowaniaI a w sprawach dóscóplinarnóch nauczócieli szkół artóstócznóch –
odwoławcza komisja dóscóplinarna przó ministrze właściwóm do spraw kulturó i ochronó dziedzictwa
narodowegoI powołane do rozpatrówania odwołań od orzeczeń komisji dóscóplinarnóch wómienionóch w ustK NK
PK EuchólonóFK
4K EuchólonóFK
RK ld prawomocnóch orzeczeń odwoławczóch komisji dóscóplinarnóch przó ministrze właściwóm do spraw
oświató i wóchowania oraz przó ministrze właściwóm do spraw kulturó i ochronó dziedzictwa narodowego w
sprawach dóscóplinarnóch stronom przósługuje odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
obwinionego sądu apelacójnego – sądu pracó i ubezpieczeń społecznóch w terminie N4 dni od dnia doręczenia
orzeczenia wraz z uzasadnieniemK
RaK ao rozpatrzenia odwołania stosuje się przepisó hodeksu postępowania cówilnego o apelacjiK ld orzeczenia sądu
apelacójnego kasacja nie przósługujeK
ArtK TUK
homisje dóscóplinarne są niezawisłe w zakresie orzecznictwa dóscóplinarnegoK
ArtK T9K
NK lrganI przó któróm została powołana komisja dóscóplinarnaI wóznaczóI w drodze zarządzeniaI dla każdej
komisji dóscóplinarnej rzecznika dóscóplinarnego i odpowiednią liczbę jego zastępców z grona podległóch sobie
pracownikówK
OK ozecznik dóscóplinarnó jest związanó zaleceniami organuI któró go powołał do tej funkcjiK
ArtK U0K
NK mostępowanie dóscóplinarne wszczóna komisja dóscóplinarna na wniosek rzecznika dóscóplinarnegoK
OK homisje dóscóplinarne wódają orzeczenia po przeprowadzeniu rozprawó oraz po wósłuchaniu głosów rzecznika
dóscóplinarnego i obwinionego lub jego obrońcóK
ArtK UNK
NK mostępowanie dóscóplinarne nie może bóć wszczęte po upłówie P miesięcó od dnia uzóskania przez właściwó
organI przó któróm powołana została komisja dóscóplinarna – wiadomości o popełnieniu czónu uzasadniającego
nałożenie karó i po upłówie P lat od popełnienia tego czónuK geżeli jednak czón stanowi przestępstwoI okres ten
nie może bóć krótszó od okresu przedawnienia ścigania tego przestępstwaK
OK oozwiązanie stosunku pracó po popełnieniu czónu nie stanowi przeszkodó do wszczęcia i prowadzenia
postępowania dóscóplinarnego oraz wómierzenia karó dóscóplinarnejK
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ArtK U2K
NK haró dóscóplinarne określone w artK TS ustK N pkt NJP podlegają zatarciuI a odpis orzeczenia o ukaraniu
dołączonó do akt osobowóch nauczóciela podlega zniszczeniu po upłówie P lat od dnia doręczenia
nauczócielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniuI a w przópadku karó określonej w artK TS ustK N pkt Pa po
upłówie S lat od dnia doręczenia nauczócielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniuK
OK geżeli w okresie przed zatarciem karó dóscóplinarnej nauczóciel zostanie ponownie ukaranó dóscóplinarnieI
terminóI o któróch mowa w ustK NI liczó się od dnia doręczenia nauczócielowi prawomocnego orzeczenia o
ponownóm ukaraniuK
PK lbowiązek wókonania postanowień ustK N spoczówa na dórektorze szkołó i organie prowadzącóm szkołęK
ArtK UPK
NK aórektor szkołó może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczócielaI a organ prowadzącó szkołę – dórektora
szkołóI przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania
dóscóplinarnegoI jeżeli ze względu na powagę i wiarógodność wósuniętóch zarzutów celowe jest odsunięcie
nauczóciela od wókonówania obowiązków w szkoleK t sprawach niecierpiącóch zwłoki nauczóciel i dórektor
szkołó może bóć zawieszonó przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dóscóplinarnegoK
NaK aórektor szkołó zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczócielaI a organ prowadzącó szkołę – dórektora szkołóI
jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożonó wniosek o wszczęcie postępowania dóscóplinarnego dotóczó
naruszenia praw i dobra dzieckaK
OK kauczóciel i dórektor szkołó zostaje z mocó prawa zawieszonó w pełnieniu obowiązków w razie jego
tómczasowego aresztowania lub w razie pozbawienia go wolności w związku z postępowaniem karnómK
PK wawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż S miesięcóI chóba że przeciwko nauczócielowi
lub dórektorowi szkołó toczó się jeszcze postępowanie karne lub postępowanie dóscóplinarneI w związku z
któróm nastąpiło zawieszenieK
ArtK U4K
NK tónagrodzenie zasadnicze nauczóciela w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków może ulec
ograniczeniuI a tómczasowo aresztowanego ulega ograniczeniu najwóżej do połowóI w zależności od stanu
rodzinnego nauczócielaI począwszó od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącuI w
któróm nastąpiło zawieszenieK
OK t okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nie przósługują dodatki oraz wónagrodzenie za godzinó
ponadwómiaroweK
PK t okresie odbówania karó pozbawienia wolności nauczócielowi nie przósługuje wónagrodzenieK
4K mrzepisó ustK NJP oraz artK UP ustK O stosuje się także do nauczócieli zatrudnionóch na podstawie umowó o pracęK
RK geżeli postępowanie dóscóplinarne lub karne zakończó się umorzeniem z braku dowodów winó albo wódaniem
orzeczenia lub wóroku uniewinniającegoI nauczócielowi należó zwrócić zatrzómane kwotó wónagrodzeniaK
ArtK URK
jinister właściwó do spraw oświató i wóchowaniaI w drodze rozporządzeniaI określa skład i właściwość komisji
dóscóplinarnóch dla nauczócieliI zasadó i trób ich powołówaniaI wóznaczania składów orzekającóchI powołówania
rzeczników dóscóplinarnóch i obrońców oraz trób postępowania dóscóplinarnego i wókonówania kar
dóscóplinarnóch i ich zatarciaK
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oozdział NN
rprawnienia emerótalne
ArtK USK
kauczóciel oraz członek jego rodzinó mają prawo do zaopatrzenia emerótalnego określonego w przepisach o
emeróturach i rentach z cunduszu rbezpieczeń ppołecznóchI z uwzględnieniem przepisów ustawóI z tóm że
nauczóciel zaliczanó jest do pracowników wókonującóch pracę w szczególnóm charakterzeK
ArtK UTK
NK kauczócielowi spełniającemu warunki uprawniające do emeróturóI rentó z tótułu niezdolności do pracó lub
nauczócielskiego świadczenia kompensacójnegoI którego stosunek pracó ustał w związku z przejściem na
emeróturęI rentę z tótułu niezdolności do pracó lub nauczócielskie świadczenie kompensacójneI jeżeli nie
uzóskał z tego tótułu odprawó przewidzianej w artK OUI przóznaje się odprawę w wósokości dwumiesięcznego
ostatnio pobieranego wónagrodzenia w szkole będącej podstawowóm miejscem jego pracóK
OK kauczócielowi spełniającemu warunki uprawniające do emeróturóI rentó z tótułu niezdolności do pracó lub
nauczócielskiego świadczenia kompensacójnegoI którego stosunek pracó ustał w związku z przejściem na
emeróturęI rentę z tótułu niezdolności do pracó lub nauczócielskie świadczenie kompensacójneI któró
przepracował w szkole co najmniej OM latI przóznaje się odprawę w wósokości trzómiesięcznego wónagrodzenia
ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowóm miejscem jego pracóK
PK tónagrodzenieI o któróm mowa w ustK N i OI oblicza się według zasad obowiązującóch przó ustalaniu
ekwiwalentu pieniężnego za urlop wópoczónkowóK
4K t razie zbiegu prawa do odprawó wómienionej w ustK N i OI przósługuje jedna odprawa – korzóstniejszaK
ArtK UUK
NK kauczóciele mającó trzódziestoletni okres zatrudnieniaI w tóm OM lat wókonówania pracó w szczególnóm
charakterzeI zaś nauczóciele szkółI placówekI zakładów specjalnóch oraz zakładów poprawczóch i schronisk dla
nieletnich – dwudziestopięcioletni okres zatrudnieniaI w tóm OM lat wókonówania pracó w szczególnóm
charakterze w szkolnictwie specjalnómI mogą – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracó – przejść na
emeróturęK
NaK kauczóciele spełniającó warunki określone w ustK N mogą przejść na emeróturę również w wópadku rozwiązania
stosunku pracó lub wógaśnięcia stosunku pracó w okolicznościach określonóch w artK OM ustK NI Rc i TK
NbK ao okresu OM lat wókonówania pracó w szczególnóm charakterzeI o któróm mowa w ustK NI zalicza się także
okres skierowaniaI na podstawie odrębnóch przepisówI do pracó pedagogicznej za granicąK
OK modstawę wómiaru emeróturó lub rentó dla nauczóciela zatrudnionego w sóstemie oświató i wóchowaniaI
przechodzącego na emeróturę lub rentę z tótułu niezdolności do pracóI ustala się na zasadach ogólnóchI
określonóch w przepisach o emeróturach i rentach z cunduszu rbezpieczeń ppołecznóchI z tóm że do podstawó
tej wlicza się również wónagrodzenie za godzinó ponadwómiaroweI dodatkiI świadczenia w naturzeI jeśli ze
świadczeń tóch nauczóciel nie korzósta po przejściu na emeróturę lub rentęI oraz wszóstkie nagrodó uzóskane
przez nauczóciela za osiągnięcia zawodowe w okresieI z którego wónagrodzenie stanowi podstawę wómiaru
emeróturó lub rentóK
OaK kauczóciele urodzeni po dniu PN grudnia N94U rKI a przed dniem N stócznia N9S9 rK zachowują prawo do
przejścia na emeróturę bez względu na wiekI jeżeliW
NF spełnili warunki do uzóskania emeróturóI określone w ustK NI w ciągu dziesięciu lat od dnia wejścia w żócie
ustawó z dnia NT grudnia N99U rK o emeróturach i rentach z cunduszu rbezpieczeń ppołecznóch EazK rK z
OMNP rK pozK N44MI NTNT i NTP4FI z wójątkiem warunku rozwiązania stosunku pracóI oraz
OF nie przóstąpili do otwartego funduszu emerótalnego albo złożóli wniosek o przekazanie środków
zgromadzonóch na rachunku w otwartóm funduszu emerótalnómI za pośrednictwem wakładu rbezpieczeń
ppołecznóchI na dochodó budżetu państwaK
PK EuchólonóFK
ArtK U9K
EuchólonóFK
ArtK 90K
NK kauczócielomI którzó w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanieI przósługuje dodatek do emeróturó lub rentó
w wósokości NMB przeciętnego miesięcznego wónagrodzenia w kwartale kalendarzowóm poprzedzającóm
termin ostatniej walorózacji emerótur i rent w N99R rKI jeżeli nie pobierają takiego dodatku z innego tótułuI z
uwzględnieniem ustK 4K
OK aodatekI o któróm mowa w ustK NI przósługuje również nauczócielomI którzó przed dniem N września N9P9 rK
nauczali w jęzóku polskim w szkołach polskich na terenie fff ozeszó kiemieckiej oraz bółego tolnego jiasta
ddańskaI jeżeli nie pobierają dotóchczas takiego dodatku z innego tótułuK
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PK mrzóznanie dodatkuI o któróm mowa w ustK N i OI następuje na wniosek zainteresowanegoK
4K hwota dodatku za tajne nauczanieI o której mowa w ustK NI ulega podwóższeniu przó zastosowaniu wskaźnika
walorózacji emerótur i rent – od miesiącaI w któróm jest przeprowadzana walorózacjaK
RK mrezes wakładu rbezpieczeń ppołecznóch ogłasza w formie komunikatu w azienniku rrzędowóm
ozeczópospolitej molskiej „jonitor molski” co najmniej na NO dni roboczóch przed najbliższóm terminem
walorózacji należną od tego terminu kwotę dodatku za tajne nauczanieK
ArtK 9NK
EuchólonóFK
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oozdział NNa
mrzepisó szczególne
ArtK 9NaK
NK kauczócielom mianowanóm i dóplomowanóm zatrudnionóm wW
NF urzędach organów administracji rządowej i kuratoriach oświató na stanowiskach wómagającóch kwalifikacji
pedagogicznóch przósługują uprawnienia wónikające z artK 9aJ9iI artK RNI artK RUJSMI artK USI artK UU i artK 9M;
OF w specjalistócznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawującóch nadzór pedagogicznó nad zakładami
poprawczómiI schroniskami dla nieletnichI rodzinnómi ośrodkami diagnostócznoJkonsultacójnómi oraz
szkołami przó zakładach karnóch na stanowiskach wómagającóch kwalifikacji pedagogicznóch przósługują
uprawnienia wónikające z artK 9aJ9iI artK RNI artK RUJSMI artK SPI artK USI artK UU i artK 9MK
OK kauczócielom mianowanóm i dóplomowanóm zatrudnionóm w Centralnej homisji bgzaminacójnej i
okręgowóch komisjach egzaminacójnóch na stanowiskach wómagającóch kwalifikacji pedagogicznóch
przósługują uprawnienia wónikające z artK 9aJ9iI artK PM ustK RI artK POI artK PPI artK 4TI artK 49 ustK N pkt PI artK RNI
artK RUJSMI artK SPI artK USJUU i artK 9MK
PK kauczócielom urlopowanóm na podstawie przepisów ustawóI o której mowa w artK N ustK O pkt PI przósługują
uprawnienia wónikające z artK 9aJ9iI artK PMI PNI PPI 49I RNI RUJSMI TPI USJUU i 9MK
4K ao nauczócieli zatrudnionóch w publicznóch szkołach i szkolnóch punktach konsultacójnóch przó
przedstawicielstwach dóplomatócznóchI urzędach konsularnóch i przedstawicielstwach wojskowóch mają
zastosowanie przepisó rozdziałów OJ4I artK 4O ustK NI O i TaI artK RNI artK SPJST oraz rozdziałów UJNNK
ArtK 9NbK
NK ao nauczóciela zatrudnionego w wómiarze niższóm niż połowa obowiązującego wómiaru zajęć nie stosuje się
przepisów artK R4JSNI TNI TO i USJ9NK
OK ao nauczócieli zatrudnionóch wW
NF przedszkolach i szkołachI o któróch mowa w artK N ustK O pkt OI bez względu na wómiar zatrudnieniaI mają
zastosowanie przepisó artK NNa i artK SP;
OF placówkachI o któróch mowa w artK N ustK O pkt OI bez względu na wómiar zatrudnieniaI ma zastosowanie
przepis artK SP;
PF przedszkolachI o któróch mowa w artK N ustK O pkt O litK aI oraz szkołach i placówkachI o któróch mowa w artK
N ustK O pkt OI w wómiarze co najmniej NLO obowiązkowego wómiaru zajęćI w tóm do nauczóciela
zatrudnionego na stanowisku dórektoraI mają zastosowanie przepisó artK SI artK 9J9iI artK OO ustK P i 4I artK OSI
artK 49 ustK N pkt O i PI artK RNI artK TMa ustK PI 4 i SI artK TRJUSI artK UU i artK 9M;
4F przedszkolachI o któróch mowa w artK N ustK O pkt O litK bI w wómiarze co najmniej NLO obowiązkowego
wómiaru zajęćI w tóm do nauczóciela zatrudnionego na stanowisku dórektoraI mają zastosowanie przepisó
artK SI artK 9J9iI artK OO ustK P i 4I artK OSI artK 49 ustK N pkt O i PI artK RNI artK TMa ustK PI 4 i SI artK TRJUR i artK UUK
OaK ao pracownikówI o któróch mowa w artK N ustK O pkt 4 i RI mają zastosowanie przepisó artK SI artK RNI artK SPI artK
S4 ustK PI artK USJUU i artK 9MK
PK wakres stosowania ustawó do nauczócieli zatrudnionóch w szkołach oraz w placówkach oświatowoJ
wóchowawczóch i opiekuńczoJwóchowawczóch prowadzonóch przez kościołó i inne związki wóznaniowe
określają odrębne przepisóK
4K w nauczócielamiI o któróch mowa w artK NT ustK OaI na czas skierowania do pracó w szkołach europejskichI
nawiązuje się stosunek pracó na podstawie umowó o pracę w jednostce organizacójnejI której zadaniem
statutowóm jest organizacja i koordónacja funkcjonowania szkółI o któróch mowa w artK R ustK Pb pkt N litK a
ustawó o sóstemie oświatóK
RK t okresie wókonówania pracó w szkołachI o któróch mowa w ustK 4I nauczócielom przósługuje wónagrodzenie
w wósokości równej ekwiwalentowi pieniężnemu za urlop wópoczónkowóI ustalonemu według zasad
określonóch w przepisach wódanóch na podstawie artK ST ustK PK t pozostałóm zakresie prawa i obowiązki tóch
nauczócieli określają odrębne przepisóK
SK lkres wókonówania pracó w szkołachI o któróch mowa w ustK 4I jest zaliczanó do okresu pracóI od którego
zależą uprawnienia nauczóciela wónikające ze stosunku pracóK
ArtK 9NcK
NK t zakresie spraw wónikającóch ze stosunku pracóI nieuregulowanóch przepisami ustawóI mają zastosowanie
przepisó hodeksu pracóK
OK pporó o roszczenia ze stosunku pracó nauczócieliI niezależnie od formó nawiązania stosunku pracóI
rozpatrówane są przez sądó pracóK
ArtK 9NdK
t przópadku szkół i placówek prowadzonóch przez jednostki samorządu terótorialnegoI zadania i kompetencje
organu prowadzącego określone wW
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NF artK PM ustK S i NMaI artK 4O ustK TI artK 4Oa ustK NI artK 49 ustK OI artK R4 ustK TI artK TMa ustK N oraz artK TO ustK N –
wókonuje odpowiednioW rada gminóI rada powiatuI sejmik województwa;
OF artK 9g ustK OI artK O9 ustK NI artK PMa oraz artK RP ustK Pa i 4 – wókonuje odpowiednioW wójtI burmistrz Eprezódent
miastaFI zarząd powiatuI zarząd województwa;
PF artK Sa ustK N pkt P oraz ustK S i NPI artK 9b ustK PI Pa i 4 pkt O oraz ustK S i T pkt NI artK 9f ustK NI artK 9g ustK P pkt N
i ustK 4I artK NU ustK 4 i RI artK N9 ustK NI artK OO ustK NI artK OS ustK OI artK PNI artK R4 ustK O i RI artK RS ustK OI artK SN
ustK PI artK SP ustK OI artK SS ustK NI artK UO ustK O oraz artK UP ustK N i Na – wókonuje odpowiednioW wójtI burmistrz
Eprezódent miastaFI starostaI marszałek województwaK
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oozdział N2
mrzepisó przejściowe i końcowe
ArtK 92K
EuchólonóFK
ArtK 9PK
EuchólonóFK
ArtK 94K
NK kauczócieli zatrudnionóch w szkołach lub organach administracji rządowej na stanowiskach wómagającóch
kwalifikacji pedagogicznóch w dniu wejścia w żócie ustawóI którzó uzóskali na podstawie dotóchczas
obowiązującóch przepisów kwalifikacje naukowe i pedagogiczne do nauczania lub prowadzenia zajęć
wóchowawczóch w szkołach określonego rodzaju i stopniaI uważa się za posiadającóch kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczóciela lub wóchowawcó w tóch szkołachI choćbó nie posiadali wókształcenia
określonego artK 9 ustK N pkt NK
OK ala absolwentów studiów nauczócielskichI którzó ukończą naukę w tóch studiach po dniu wejścia w żócie
ustawóI w zakresie kwalifikacji naukowóch i pedagogicznóch stosuje się odpowiednio przepis ustK NK
ArtK 9RK
EuchólonóFK
ArtK 9SK
NK kauczóciele mianowani na stałe na podstawie dotóchczasowóch przepisów stają się nauczócielami
mianowanómi w rozumieniu ustawóK
OK kauczóciele zatrudnieni w dniu wejścia w żócie ustawó na podstawie mianowania do odwołania stają się
nauczócielami mianowanómi w rozumieniu ustawóI jeżeli spełniają warunki określone w artK NM ustK OK
PK kauczóciele zatrudnieni w dniu wejścia w żócie ustawó na podstawieW
NF mianowania do odwołania i niespełniającó warunków określonóch w artK NM ustK OI
OF mianowania na czas określonó
stają się nauczócielami zatrudnionómi na podstawie umowó o pracę w rozumieniu ustawóK
ArtK 9TK
EuchólonóFK
ArtK 9UK
EuchólonóFK
ArtK 99K
kauczócieleI któróm z uwagi na warunki pracó lub kwalifikacje przósługują na podstawie przepisów szczególnóch
określone uprawnienia lub świadczenia branżoweI zachowują te uprawnienia lub świadczenia nadal w zakresie
obowiązującóm w dniu wejścia w żócie ustawóK
ArtK N00K
Świadczenia przósługujące nauczócielom w móśl postanowień ustawó mają zastosowanie od dnia N września N9UN
rKI chóba że ustawa stanowi inaczejK
ArtK N0NK
NK Traci moc ustawa z dnia OT kwietnia N9TO rK – harta praw i obowiązków nauczóciela EazK rK kr NSI pozK NN4I z
N9TP rK kr NOI pozK U9 oraz z N9TT rK kr NNI pozK 4PF w zakresie dotóczącóm nauczócieliK
OK ao czasu wódania przepisów wókonawczóchI przewidzianóch w niniejszej ustawieI nie dłużej jednak niż do
dnia PN lipca N9UO rKI obowiązują przepisó dotóchczasowe ze zmianami wónikającómi z ustawóK
ArtK N02K
rstawa wchodzi w żócie z dniem ogłoszeniaK
Przewodniczący oady PaństwaW H. Jabłoński
pekretarz oady PaństwaW b. auda
mrezes oadó jinistrówW w zK JK lbodowski
mrzewodniczącó oadó maństwaW w zK KK Barcikowski
Strona 41 z 42

pekretarz oadó maństwaW wK Surowiec
mrezódent ozeczópospolitej molskiejW WK Jaruzelski
mrezódent ozeczópospolitej molskiejW iK Wałęsa
mrezódent ozeczópospolitej molskiejW AK Kwaśniewski
mrezódent ozeczópospolitej molskiejW iK Kaczyński
mrezódent ozeczópospolitej molskiejW BK Komorowski
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