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Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły na 2014 rok 
• Sposób formułowania decyzji i zarządzeń 
• Wzory decyzji, zarządzeń i pism dla dyrektora 

Elastyczny czas pracy w szkole
• Planowanie ruchomego czasu pracy 
• Dokumenty związane z elastycznym czasem pracy 

Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku
• Doręczanie wypowiedzenia podczas nieobecności nauczyciela 

w pracy 
• Konsekwencje wadliwego rozwiązania stosunku pracy z nauczycie-

lem 

Czas pracy nauczycieli podczas szkolnych wycieczek i wyjazdów 
• Godziny karciane na wycieczce 
• Godziny ponadwymiarowe na wycieczce

Zatrudnianie nauczycieli do prowadzenia nauczania indywidualnego 
• Przydział godzin nauczania indywidualnego w ramach pensum 
• Zawarcie odrębnej umowy na godziny nauczania indywidualnego

Urlop wychowawczy dla nauczycieli 
• Zasady udzielania urlopu wychowawczego
• Skracanie i wydłużanie urlopu 

Odprawy dla pracowników niepedagogicznych 
• Rodzaje odpraw 
• Terminy i zasady wypłacania odpraw

W następnym nu-merze: Czas pracy na wycieczkach szkolnych



Zmiany kadrowe 
w szkołach w 2014 roku NO

W
OŚ
Ć!

Ruch służbowy w szkołach w 2014 roku 
W tym roku samorządy mają zamiar zlikwidować w sumie blisko 400 szkół w całym kraju. 
W pozostałych będą przeprowadzane zmiany organizacyjne, na skutek których niektórzy 
nauczyciele stracą pracę lub przynajmniej część godzin i pensji. Przed dyrektorami szkół 
i placówek oświatowych trudna decyzja o wyborze nauczyciela, któremu zostanie wręczone 
wypowiedzenie lub zmniejszony wymiar etatu. Z decyzjami kadrowymi trzeba się jednak spieszyć, 
bo termin na wręczenie wypowiedzeń mija 31 maja. Trzeba przy tym pamiętać, że:
•  Wypowiedzenie wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi. 
•  Wypowiedzenie musi mieć podstawę prawną i uzasadnienie oraz wymagane pouczenia.
•  Możliwa jest zmiana warunków zatrudnienia podczas urlopu dla poratowania zdrowia, 

zwolnienia lekarskiego i innych nieobecności. 
•  Można zwolnić nauczyciela, który jest nieobecny w pracy.  
•  Zmianami kadrowymi można objąć także nauczyciela związkowca, społecznego inspektora 

pracy, radnego, osobę w wieku przedemerytalnym. 

To wszystko jest możliwe, gdy zna się korzystne dla szkoły interpretacje przepisów prawa, które 
publikujemy w książce „Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku”. 

To unikalny pakiet z płytą CD, który ułatwi 
przeprowadzenie zmian kadrowych w stosunku do 
nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania 
i umowy o pracę. Łatwe do zastosowania procedury 
postępowania i wyjaśnione na przykładach najtrudniejsze 
decyzje kadrowe dyrektorów pozwolą uniknąć 
przegranej w sądzie pracy, gdy nauczyciel odwoła się 
od wypowiedzenia. Bogate orzecznictwo i wnikliwa 

interpretacja przepisów umożliwią wypowiedzenie 
zarówno warunków zatrudnienia, jak i stosunku 

pracy także podczas zwolnienia lekarskiego, 
urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu 
uzupełniającego, wychowawczego i innych 
usprawiedliwionych nieobecności w pracy. 



Najtrudniejsze są decyzje kadrowe podejmowane wobec nauczycieli objętych szczególną 
ochroną. Nie chodzi tu tylko o osoby korzystające z różnego rodzaju usprawiedliwionych nieobec-
ności w pracy, takich jak zwolnienie lekarskie, urlop dla poratowania zdrowia, uprawnienia ro-
dzicielskie, ale przede wszystkim o nauczycieli objętych ochroną związku zawodowego (str. 83).
W zależności od zakresu ochrony rozwiązanie stosunku pracy i zmiana warunków zatrudnienia 
takiego pracownika będą niemożliwe lub znacznie utrudnione. Biorąc zaś pod uwagę proce-
dury i terminy przy tym wymagane, łatwiejsze może się okazać objęcie zmianami kadrowymi 
nauczyciela, który nie korzysta z  przywileju ochrony związkowej. Z  góry skazane na niepo-
wodzenie próby zwolnienia lub zmiany warunków pracy związkowca mogą nie tylko narazić 
szkołę na koszty, ale także uniemożliwić przeprowadzenie zamierzonych zmian kadrowych. Gdy 
mimo wszystko to związkowiec musi zostać zwolniony z pracy, decyzję w tej sprawie należy 
odpowiednio uzasadnić, wybór zaś oprzeć na przygotowanych wcześniej kryteriach zwolnień, 
aby sąd pracy nie miał wątpliwości co do jego zasadności i obiektywności. W razie odwołania 
się przez nauczyciela do sądu ocenie w pierwszej kolejności podlega bowiem dobór kryteriów 
zwolnień oraz przeprowadzona na ich podstawie ocena nauczyciela. W tym wydaniu podpo-
wiadamy także, jak wypowiedzieć warunki zatrudnienia przy umowie na czas nieokreślony 
–  str. 51.

Agnieszka Rumik
radca prawny 

specjalizujący się 
w prawie oświatowym

Życzę Państwu przyjemnej lektury

redaktor prowadząca
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Poradnik „Karta Nauczyciela od A do Z” chro nio ny jest pra wem au tor skim. Przedruk ma te ria-
łów opu bli ko wa nych w nim – bez zgo dy wy daw cy – jest za bro nio ny. Za kaz nie do ty czy cy to wa nia 
pu bli ka cji z po woła niem się na źródło.
Ni niej szy po ra dnik zo stał przy go to wa ny z za cho wa niem naj wyższej sta ran ności i wy ko rzy sta niem 
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w po ra dni ku „Karta Nauczyciela od A do Z” wska zówek, przy kła dów, in for ma cji itp. do kon kret nych przy-
pad ków.
Wy daw ca nie od po wia da za treść za mie szczo nej re kla my; ma pra wo odmówić za mie szcze nia re kla-
my, je że li jej treść lub for ma są sprzecz ne z li nią pro gra mo wą bądź cha rak te rem pi sma oraz in te re sem 
Wy daw nic twa Wie dza i Prak ty ka.
Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łotewska 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do 
celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. 
Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawienia swoich danych, a także do wyrażania sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że 
Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. 
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Narzędzia kadrowe

Anna Trochimiuk
prawnik, specjalista prawa oświatowego

ZADANIA DYREKTORA 

Termin: 2 maja
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Organizacja uroczystości obchodu 
Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 
jeśli takie są zaplanowane w szkole.

Program Wychowawczy Szkoły 
wynikający z ustawy o systemie 
oświaty 

Termin: do 2 maja
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Przekazanie do OKE listy uczniów, 
którzy przystąpią do sprawdzianu 
przeprowadzanego dla uczniów klas 
szóstych szkoły podstawowej, 
w terminie dodatkowym.

§ 49 ust. 1 rozporządzenia ministra 
edukacji narodowej z 30 kwietnia 
2007 r. w sprawie warunków 
i sposobu oceniania, klasyfi kowania 
i promowania uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych (Dz.U. 
Nr 83, poz. 562 ze zm.), dalej: 
rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 
2007 r.

Termin: do 2 maja
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Przekazanie do OKE listy uczniów, 
którzy przystąpią do egzaminu 
gimnazjalnego w terminie 
dodatkowym.

§ 49 ust. 1 rozporządzenia MEN 
z 30 kwietnia 2007 r.

1
15
30
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Terminarz zadań na maj 2014 roku

Termin: 5 maja
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Część pisemna egzaminu 
maturalnego w sesji wiosennej 
– język polski. 

§ 8 ust. 1 załącznika nr 1 do 
rozporządzenia ministra edukacji 
narodowej z 30 kwietnia 2007 r. 
w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfi kowania 
i promowania uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych (Dz.U. nr 
83, poz. 562 ze zm.)

Termin: od 5 do 30 maja
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Nadzór nad właściwym przebiegiem 
pisemnych egzaminów maturalnych. 
Organizacja pracy szkoły w dni wol-
ne od zajęć dydaktyczno-wychowaw-
czych – zgodnie z opracowanymi 
harmonogramami zapewniającymi 
opiekę w tych dniach uczniom klas 
młodszych, jeśli zostały zaplanowane 
na niektóre z tych dni.

§ 61 rozporządzenia MEN 
z 20 kwietnia 2007 r.; § 5 ust. 2 
rozporządzenia ministra edukacji 
narodowej i sportu z 18 kwietnia 
2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, 
poz. 432 ze zm.)

Termin: od 5 do 30 maja
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Odebranie w obecności innego 
członka zespołu egzaminacyjnego 
i zabezpieczenie przesyłki z arku-
szami egzaminacyjnymi egzaminu 
maturalnego.

§ 65 ust. 2 i 3 rozporządzenia 
MEN z 30 kwietnia 2007 r.



AKO 91 | 7

Porady eksperta
Narzędzia kadrowe

Terminarz zadań na maj 2014 roku

Termin: od 5 do 30 maja
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Przekazanie arkuszy egzaminacyj-
nych i dokumentacji egzaminacyjnej 
związanej z egzaminami matural-
nymi do OKE, zgodnie z instrukcją 
OKE.

§ 96 ust. 2 i § 108 ust. 3 rozporzą-
dzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.

Termin: od 5 do 30 maja
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Zebranie od absolwentów lub ich 
rodziców (prawnych opiekunów) 
udokumentowanych wniosków 
o dopuszczenie do egzaminu matu-
ralnego w terminie dodatkowym.

§ 102 rozporządzenia MEN 
z 30 kwietnia 2007 r.

Termin: 6 maja 
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Część pisemna egzaminu 
maturalnego w sesji wiosennej 
– drugi przedmiot.

§ 8 ust. 1 załącznika nr 1 
do rozporządzenia MEN 
z 30 kwietnia 2007 r.

Termin: 7 maja
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Część pisemna egzaminu maturalne-
go w sesji wiosennej – język ojczysty 
w szkołach lub oddziałach z ojczy-
stym językiem nauczania mniejszo-
ści narodowej.

§ 8 ust. 1 załącznika nr 1 do roz-
porządzenia MEN z 30 kwietnia 
2007 r.
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Terminarz zadań na maj 2014 roku

Termin: według kalendarium szkoły, około 7 maja
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Sprawdzenie, czy zostały terminowo 
wystawione oceny przewidywane 
w klasach (semestrach) programowo 
najwyższych szkół ponadgimnazjal-
nych: zasadniczych szkół zawodo-
wych i szkół policealnych.

Art. 39 ust. 1 ustawy z 7 września 
1991 r. o systemie oświaty; § 3 
ust. 3 rozporządzenia MEN 
z 30 kwietnia 2007 r.

Termin: według kalendarium szkoły, około 12 maja
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Zorganizowanie zebrania z rodzi-
cami w klasach (semestrach) pro-
gramowo najwyższych szkół ponad-
gimnazjalnych: zasadniczych szkół 
zawodowych i szkół policealnych, na 
których wychowawcy poinformują 
rodziców o przewidywanych oce-
nach rocznych z zajęć edukacyjnych 
oraz ocenie zachowania.

§ 11 ust. 9 rozporządzenia MEN 
z 30 kwietnia 2007 r.

Termin: zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą, około 12–23 maja
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Dopilnowanie prawidłowego prze-
prowadzenia procedury uzyskiwania 
wyższej, niż przewidywana, rocznej 
oceny klasyfi kacyjnej z zajęć eduka-
cyjnych i zachowania dla uczniów 
klas (semestrów) programowo 
najwyższych szkół ponadgimnazjal-
nych: zasadniczych szkół zawodo-
wych i szkół policealnych.

§ 3 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia 
MEN z 30 kwietnia 2007 r.
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Terminarz zadań na maj 2014 roku

Termin: według kalendarium szkoły, około 15 maja
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Sprawdzenie terminowości wysta-
wienia ocen przewidywanych.

Art. 39 ust. 1 ustawy z 7 września 
1991 r. o systemie oświaty; § 3 ust. 3 
rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 
2007 r.

Termin: do 23 maja, nie później niż na miesiąc 
przed terminem egzaminu

Zadanie dyrektora Podstawa prawna
Powołanie członków szkolnego 
zespołu nadzorującego przebieg 
egzaminu potwierdzającego kwalifi -
kacje zawodowe oraz zastępcy prze-
wodniczące (nieobligatoryjne).

§ 118 ust. 2 rozporządzenia MEN 
z 30 kwietnia 2007 r.

Termin: do 23 maja, nie później niż na miesiąc 
przed terminem egzaminu

Zadanie dyrektora Podstawa prawna
Przeprowadzenie szkolenia człon-
ków szkolnego zespołu nadzorujące-
go w zakresie postępowania z mate-
riałami objętymi ochroną przed nie-
uprawnionym ujawnieniem i zebra-
nie od członków szkolnego zespołu 
nadzorującego przebieg egzaminu 
zawodowego – pisemnych oświad-
czeń o przestrzeganiu procedury 
postępowania z tymi materiałami.

Procedury CKE cz. II pkt 2.6
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Terminarz zadań na maj 2014 roku

Termin: do 23 maja, nie później niż na miesiąc 
przed terminem egzaminu

Zadanie dyrektora Podstawa prawna
Powołanie zespołów nadzorujących 
przebieg egzaminu zawodowego 
w poszczególnych salach egzamina-
cyjnych spośród członków Szkol-
nego Zespołu Nadzorującego oraz 
wyznaczenie przewodniczących tych 
zespołów.

§ 120 ust. 1 rozporządzenia MEN 
z 30 kwietnia 2007 r.

Termin: w terminie wyznaczonym przez OKE
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Udział w szkoleniu (wraz z zastępcą, 
jeśli został powołany) w zakresie 
organizacji i przebiegu egzaminu 
zawodowego, organizowanego przez 
OKE.

§ 118 ust. 4 rozporządzenia MEN z 
30 kwietnia 2007 r.

Termin: do 23 maja
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Dopilnowanie, aby zdający egzamin 
potwierdzający kwalifi kacje zawo-
dowe otrzymali informację o po-
mocach, z których mogą korzystać 
zdający w etapie praktycznym.

§ 111 ust. 7 rozporządzenia MEN 
z 30 kwietnia 2007 r.
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