
 K
A

RT
A

 N
A

U
CZ

YC
IE

LA
  o

d 
A

 d
o 

Z 
    

    
    

    
    

    
    

 A
kt

ua
liz

ac
ja

 6
9 

 p
aź

dz
ie

rn
ik

 2
01

2 
r.

TEMAT NUMERU

INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA W SZKOLE
• Warunki zatrudnienia, o których należy poinformować nauczyciela 

i pracownika  .................................................................................................... str. 80
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• Aktualności kadrowe ▶ Pensum specjalistów nadal w rękach 
organów prowadzących  ...............................................................................  str. 16

• Aktualności kadrowe ▶ Uprawnienia rodzicielskie dłuższe 
niż rok skutkują powtórzeniem stażu  .....................................................  str. 17

• Z praktyki szkolnej ▶ Regulamin ZFŚS powinien określać, kogo 
zalicza się do członka rodziny i jakie dochody uwzględnia się 
w oświadczeniu  ............................................................................................. str. 21

• Narzędzia kadrowe ▶ Dobowa i tygodniowa norma czasu pracy 
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych  .................................. str. 55 

• Wzory dokumentów, pism, wniosków ▶ Regulamin komisji 
socjalnej na rok szkolny 2014/2015  ........................................................ str. 63

PORADY EKSPERTÓW: 

• Porady kadrowe: nauczyciele ▶ Umowa na zastępstwo może się 
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emerytalnym nie można zmusić do rozwiązania umowy ................. str. 41
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Praca na roli – zasady zaliczania do stażu pracy 
• Prowadzenie gospodarstwa jako domownik
• Różne okresy pracy na roli a zasady zaliczania ich do stażu pracy 
• Łączenie nauki z pracą w gospodarstwie rolnym
• Prowadzenie gospodarstwa osobiście lub wraz ze współmałżonkiem
• Praca w gospodarstwie rolnym po 31 grudnia 1982 r.
• Pojęcie domownika w okresie od 1 stycznia 1983 r. do 3 grudnia 1990 r.

Urlop dla poratowania zdrowia – wzory decyzji dyrektora 
• Decyzja – odmowa udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (na-

uczyciel nie spełnia wymogów formalnych)
• Decyzja – odmowa udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (na-

uczyciel nabył uprawnienia emerytalne)
• Decyzja – odmowa udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (na-

uczyciel nie przepracował roku od zakończenia poprzedniego urlopu)
• Decyzja – odmowa udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (na-

uczyciel wykorzystał przysługujące mu 3 lata urlopu)
• Decyzja w sprawie odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania 

zdrowia z powodu podjęcia działalności zarobkowej

Urlop szkoleniowy w roku szkolnym 2014/2015 – decyzje dyrektora

Aneksy do umów nauczycielskich – wzory z omówieniem 

Zatrudnianie nauczycieli do prowadzenia nauczania indywidualnego 

Za miesiąc: Praca na roli a staż pracy

Skorzystaj z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji prawnych.
Najbliższy dyżur: 7 i 20 sierpnia w godz. 9.00 —11.00, 

pod numerem tel. 22 318 07 34



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. 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. 

Zmiany kadrowe 
w szkołach w 2014 roku NO

W
OŚ
Ć! Regulamin ZFŚS

na rok szkolny 2014/2015 NO
W
OŚ
Ć!



We wrześniu 2013 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło wstępny projekt nowe-
lizacji ustawy – Karta Nauczyciela. Proponowane zapisy spotkały się jednak z krytyką nie tylko 
ze strony nauczycieli, związkowców, ale także samorządów. Największe obawy budziły zmiany 
w zasadach nabywania prawa do urlopu dla poratowania zdrowia. Nowością były też propozycje 
ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego w szkole feryjnej na poziomie 47 dni roboczych 
oraz likwidacja niektórych świadczeń. W lipcu resort odniósł się do uwag zgłoszonych podczas 
konsultacji projektu i pewne jest to, że restrykcyjne zapisy o urlopach zdrowotnych zostaną zła-
godzone. Ministerstwo nie odstąpi jednak od zapisów o urlopie wypoczynkowym i  likwidacji 
dodatków socjalnych oraz zasiłku na zagospodarowanie. 

Nauczycieli ucieszy na pewno fakt, że zakres rejestrowania ich czasu pracy nie zostanie 
rozszerzony a komisje dyscyplinarne nie zostaną usytuowane przy organie prowadzącym. Nie 
zmienią się także organy uprawnione do nadawania stopni awansu zawodowego ani skład 
komisji egzaminacyjnych i  kwalifi kacyjnych. Poza tym, szczegółowo zostanie uregulowana 
kwestia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypada dzień 
wolny od pracy. Obecnie kwestia ta budzi bowiem szereg wątpliwości.

Dobra wiadomość czeka także nauczycieli kontraktowych, którzy będą mogli złożyć wnio-
sek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w okre-
sie roku od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego, a  nie jak dotychczas 
w roku, w którym ocenę tę otrzymali. 

Specjalnie dla naszych Czytelników będziemy na bieżąco śledzić etapy prac nad projektem 
nowelizacji i wyjaśniać praktyczne ich konsekwencje.

Agnieszka Rumik
radca prawny 

specjalizujący się 
w prawie oświatowym

Życzę Państwu przyjemnej lektury

redaktor prowadząca
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Narzędzia kadrowe

Anna Trochimiuk
prawnik, specjalista prawa oświatowego

1
15
30

ZADANIA DYREKTORA 

Termin: od 1 lipca do 8 sierpnia
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Przeprowadzenie etapu praktycznego 
egzaminu potwierdzającego kwalifi-
kacje zawodowe, dla absolwentów za-
sadniczych szkół zawodowych i szkół 
policealnych kształcących w tych 
samych zawodach, w których kształcą 
zasadnicze szkoły zawodowe

§ 113 rozporządzenia ministra edu-
kacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. 
w sprawie warunków i sposobu oce-
niania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przepro-
wadzania sprawdzianów i egzami-
nów w szkołach publicznych (Dz.U. 
z 2007 r. nr 83, poz. 562 ze zm.), 
dalej jako rozporządzenie MEN 
z 30 kwietnia 2007 r.

Termin: 25–29 sierpnia
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Część ustna egzaminu maturalnego 
w terminie poprawkowym

§ 103 rozporządzenia MEN 
z 30 kwietnia 2007 r.

Termin: 26 sierpnia
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Część pisemna egzaminu maturalne-
go w terminie poprawkowym

§ 103 rozporządzenia MEN 
z 30 kwietnia 2007 r.
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Terminarz zadań na sierpień 2014 roku

Termin: do 31 sierpnia
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Utworzenie i przedstawienie na 
posiedzeniu rady pedagogicznej 
kalendarium szkoły na kolejny rok 
szkolny, uwzględniającego terminy: 
1.  rad pedagogicznych, 
2.  wywiadówek, 
3.  uroczystości szkolnych, 
4.  wystawiania ocen klasyfikacyj-

nych, śródrocznych i rocznych 
oraz przewidywanych, 

5.  dodatkowych dni wolnych

art. 39 ustawy o systemie oświaty; § 
5 rozporządzenia ministra eduka-
cji narodowej z 18 kwietnia 2002 r. 
w sprawie organizacji roku szkolne-
go (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 
ze zm.)

Termin: do 31 sierpnia
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Przygotowanie wniosków ze spra-
wowanego nadzoru pedagogicznego 
przeprowadzanego w roku szkolnym 
2013/2014

§ 22 rozporządzenia ministra eduka-
cji narodowej z 7 października 
2009 r. w sprawie nadzoru pedago-
gicznego (Dz.U. z 2009 r. nr 168, 
poz. 1324 ze zm.)

Termin: do 31 sierpnia
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Poinformowanie dyrektora publicz-
nej szkoły podstawowej, w obwodzie 
której dziecko mieszka, o odroczeniu 
spełniania obowiązku szkolnego 
(w przypadku przyjęcia dziecka do 
szkoły spoza obwodu)

art. 16 ustawy o systemie oświaty
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Narzędzia kadrowe

Terminarz zadań na sierpień 2014 roku

Termin: sierpień
(przedstawienie radzie pedagogicznej do 15 września)

Zadanie dyrektora Podstawa prawna
Stworzenie planu nadzoru na rok 
szkolny 2014/2015. Zapoznanie się 
z priorytetami MEN oraz kuratorium 

§ 21 rozporządzenia ministra eduka-
cji narodowej z 7 października 
2009 r. w sprawie nadzoru pedago-
gicznego

Termin: do 31 sierpnia
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

1.  Zakończenie postępowań awan-
sowych dla nauczycieli, którzy 
złożyli wniosek do 30 czerwca 
2014 r.

2.  Wystawienie zaświadczenia o za-
kończeniu stażu.

3.  Analiza formalna wniosku o pod-
jęcie postępowania egzaminacyj-
nego i wymaganej dokumentacji.

4.  Wskazanie ewentualnych bra-
ków w dokumentacji awansowej 
i wezwanie nauczyciela do ich 
usunięcia.

5.  Powołanie komisji dla nauczycieli, 
których wnioski zostały rozpatrzo-
ne pozytywnie.

6.  Powiadomienie nauczyciela 
o terminie i miejscu przeprowa-
dzenia rozmowy kwalifikacyjnej 
na co najmniej 14 dni przed datą 
posiedzenia komisji.

7.  Dopilnowanie, aby z przebiegu 
pracy komisji kwalifikacyjnej 
sporządzony został protokół

art. 9b ust. 3, art. 9g ust. 1 Karty 
Nauczyciela; § 9 ust. 1 pkt 2, § 11 
ust. 1, ust. 2, ust. 3, § 14 ust. 1 rozpo-
rządzenia ministra edukacji narodo-
wej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzy-
skiwania stopni awansu zawodowego 
przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 393)
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Terminarz zadań na sierpień 2014 roku

Termin: po egzaminach poprawkowych
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Przygotowanie i przeprowadzenie 
konferencji klasyfikacyjnej po egza-
minach poprawkowych

art. 39 ustawy o systemie oświaty

Termin: 29 sierpnia
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Odebranie dyplomów i przekazanie 
absolwentom zdającym egzamin po-
twierdzający kwalifikacje zawodowe

§ 139 rozporządzenia ministra edu-
kacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r.

Termin: przed 1 września
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Przygotowanie wymagań eduka-
cyjnych niezbędnych do uzyska-
nia poszczególnych śródrocznych 
i rocznych (semestralnych) ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego pro-
gramu nauczania, z uwzględnieniem 
ich dostosowania do indywidualnych 
potrzeb uczniów

§ 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia mini-
stra edukacji narodowej 
z 30 kwietnia 2007 r.

Termin: przed 1 września
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Przygotowanie i przeprowadzenie 
zebrania plenarnego rady pedago-
gicznej: 
1.  Przedstawienie radzie pedago-

gicznej wyników i wniosków 
ze sprawowanego nadzoru peda-
gogicznego przeprowadzanego 
w roku szkolnym 2013/2014

art. 40 ust. 5 ustawy o systemie
oświaty
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Terminarz zadań na sierpień 2014 roku

Termin: przed 1 września
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

2.  Przedstawienie informacji doty-
czących organizacji pracy szkoły 
w roku szkolnym 2014/2015.

3.  Podanie priorytetów MEN oraz 
kuratora oświaty dotyczących ba-
danych w danym roku obszarów 
pracy szkoły.

4.  Przygotowanie uchwał do podję-
cia w sprawie: 
a)  zatwierdzenia wyników kla-

syfikacji i promocji uczniów, 
którzy przystąpili do egzami-
nów poprawkowych, 

b)  zatwierdzenia planu pracy 
szkoły, 

c)  ustalenia organizacji doskona-
lenia zawodowego nauczycieli 
szkoły. 

5.  Przedstawienie radzie pedago-
gicznej do zaopiniowania:
a)  organizacji pracy szkoły lub 

placówki, w tym zwłaszcza 
tygodniowego rozkładu zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)  projektu planu finansowego 
szkoły lub placówki,

c)  wniosków dyrektora o przyzna-
nie nauczycielom odznaczeń, 
nagród i innych wyróżnień,

d)  decyzji w sprawach przydzia-
łu nauczycielom stałych prac 
i zajęć w ramach wynagrodzenia 
zasadniczego oraz dodatkowo 
płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych.
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Terminarz zadań na sierpień 2014 roku

Termin: przed 1 września
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

6.  Przedstawienie radzie pedago-
gicznej zmian, które zaszły w pra-
wie oświatowym, i wynikających 
z nich zmian wewnątrzszkolnych.

7.  Przygotowanie i przedstawienie 
radzie pedagogicznej składów 
komisji przedmiotowych i innych, 
które będą działać w szkole.

8.  Ustalenie i przedstawienie harmo-
nogramu obserwacji na kolejny 
rok szkolny.

9.  Poinformowanie o zasadach ubez-
pieczenia uczniów i informacjach 
do przekazania rodzicom podczas 
pierwszych zebrań z rodzicami

ZADANIA KADROWO-PŁACOWE

Termin: do 5 sierpnia
Zadanie kadrowo-płacowe Podstawa prawna

Mija termin na wpłacenie składek 
na:
1)  ubezpieczenie społeczne,
2)  ubezpieczenie zdrowotne,
3)  Fundusz Pracy,
4)  Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych

art. 32 i art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1442 ze zm.); art. 107 
ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 674 ze zm.); art. 30 ust. 1 ustawy 
z 13 lipca 2006 r. o ochronie rosz-
czeń pracowniczych w razie nie-
wypłacalności pracodawcy (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 272)
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Terminarz zadań na sierpień 2014 roku

Termin: do 10 sierpnia
Zadanie kadrowo-płacowe Podstawa prawna

Mija termin na złożenie miesięcz-
nych sprawozdań budżetowych:

   Rb-27S – z wykonania planu 
dochodów budżetowych jednostki 
samorządu terytorialnego, 

   Rb-28S – z wykonania planu 
wydatków budżetowych jednostki 
samorządu terytorialnego

§ 3 i załącznik nr 44 do rozporządze-
nia ministra finansów z 16 stycznia 
2014 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 119)

Termin: do 20 sierpnia
Zadanie kadrowo-płacowe Podstawa prawna

Mija termin na złożenie do zarządu 
PFRON informacji miesięcznej 
o zatrudnieniu, kształceniu lub 
o działalności na rzecz osób niepeł-
nosprawnych INF-1

art. 21 ust. 2f ustawy z 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, 
poz. 721 ze zm.); załącznik nr 1 do 
rozporządzenia ministra pracy i po-
lityki socjalnej z 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie określenia wzorów mie-
sięcznych i rocznych informacji 
o zatrudnieniu, kształceniu lub 
o działalności na rzecz osób niepeł-
nosprawnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 33)

Termin: do 20 sierpnia
Zadanie kadrowo-płacowe Podstawa prawna

Trzeba wpłacić zryczałtowany poda-
tek od osób fizycznych oraz zaliczki 
na podatek dochodowy od osób 
fizycznych, od łącznej kwoty wypłat 
wynagrodzeń z tytułu umowy o pra-
cę, umowy zlecenia i umowy 
o dzieło za lipiec

art. 38 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy 
z 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 361 ze zm.)
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Terminarz zadań na sierpień 2014 roku

Termin: do 31 sierpnia
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Podjęcie następujących decyzji 
kadrowych:
1.  wystawienie świadectw pracy 

nauczycielom, z którymi został 
rozwiązany stosunek pracy z koń-
cem roku szkolnego, 

2.  podpisanie umów o pracę lub 
aktów mianowania,

3.  podpisanie aneksów do umów 
o pracę i aktów mianowania, 

4.  ustalenie nowego zaszeregowania 
nauczycieli w zależności od kwa-
lifikacji, stopnia awansu zawodo-
wego oraz wymiaru etatu,

5.  wypłacenie należnych odpraw,
6.  wypłacenie nagród jubileuszowych,
7.  wypłacenie świadczeń urlopo-

wych nauczycielom

ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Ko-
deks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 
z 1998 r. nr 21, poz. 94); ustawa 
z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. 
poz. 191)

Kilka razy w tygodniu na swoje skrzynki e-mail nasi Czytelnicy otrzymują
„Elektroniczny Serwis Dyrektora i Specjalisty ds. Kadr”. Informujemy w nim 
o zmianach w przepisach prawa oświatowego i na bieżąco prezentujemy 
interpretacje naszych ekspertów.

SERWIS E-MAILOWY:

Zostañ naszym prenumeratorem i przekonaj siê, jak bardzo 
pomagamy w codziennej pracy!
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Karta Nauczyciela jednak zostanie znowelizowana  

Po blisko roku od przedstawienia projektu nowelizacji Karty Nauczyciela wiemy, jakie zapisy 
tej ustawy zostaną zmienione na niekorzyść nauczycieli, a które resort edukacji zdecydował się 
złagodzić w  porównaniu z  propozycjami z  września 2013 roku. Największe zmiany szykują się 
w urlopach wypoczynkowych i zdrowotnych oraz dodatkach do nauczycielskich wynagrodzeń.

Zgodnie z zapowiedziami Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej zmieni 
się wymiar urlopu wypoczynkowego 
nauczyciela w szkole feryjnej. Z do-
tychczasowych ferii zimowych i letnich 
nauczycielom zostanie 47 dni robo-
czych, które będą mogli wykorzystać 
w dni wolne od zajęć i w ferie szkol-
ne. Oznacza to, że np. okresy przerw 
świątecznych czy dni wolne od zajęć 
dla uczniów będą mogły być wolne 
także dla nauczycieli, o ile zaplanują 
sobie urlop na ten dzień.  Urlop będzie 
musiał być zatem planowany. 

Przy pierwszej pracy – 30 dni urlopu 

Uwzględnione zostały jednak uwa-
gi dotyczące zasad nabywania prawa 
do pierwszego urlopu. Nauczycie-
lowi po raz pierwszy podejmujące-
mu pracę w  szkole feryjnej będzie 
przysługiwał urlop w wymiarze 30 dni 
roboczych w roku. Przy czym, w roku 
kalendarzowym, w którym nauczy-
ciel podjął pracę, będzie uzyskiwał 
prawo do urlopu wypoczynkowego 
z upływem każdego miesiąca pracy, 
w wymiarze 1/12 rocznego wymiaru 
urlopu. 

 Obecnie prawo do pierwszego 
urlopu dla poratowania zdrowia przy-
sługuje nauczycielowi, który prze-
pracuje co najmniej 7 lat w oświacie. 

Nauczyciel dłużej popracuje, zanim 
dostanie urlop zdrowotny

Resort edukacji chce ograniczyć 
prawo do urlopu i wprowadza wymóg 
przepracowania co najmniej 15 lat. To 
rozwiązanie na korzyść nauczycieli, bo-
wiem projekt z września przewidywał 
wymóg przepracowania co najmniej 
20 lat. Co więcej okres 15 lat przypada-
jący przed pierwszym urlopem będzie 
musiał być przepracowany w wymiarze 
co najmniej 1/2 obowiązkowego wymia-
ru zajęć. Wymagany okres pracy w szko-
le będzie uznawany za nieprzerwany, 
jeżeli nauczyciel podjął zatrudnienie 
w szkole nie później niż 3 miesiące po 
ustaniu poprzedniego stosunku pracy 
w tej samej lub innej szkole.

Do 15-letniego okresu pracy 
w szkole będą wliczane:
 ■ okresy czasowej niezdolności do 

pracy wskutek choroby oraz urlopu 
innego niż urlop wypoczynkowy,
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miesięcy – w  przypadku okresu 
niezdolności do pracy i  urlopu 
trwających dłużej niż 6 miesięcy 
wymagany okres pracy przedłuża 
się o ten okres;

 ■ okresy urlopu macierzyńskiego, 
urlopu na warunkach urlopu ma-
cierzyńskiego, dodatkowego urlo-
pu macierzyńskiego, dodatkowego 
urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego, urlopu rodzicielskiego 
lub urlopu ojcowskiego – bez wzglę-
du na czas ich trwania.
Urlop zdrowotny będzie mógł być 

wykorzystany także na leczenie lub 
rehabilitację sanatoryjną.

Nowe zasady rozliczania wydatków 
na wynagrodzenia nauczycieli    

Zmiany obejmą także system wyna-
grodzeń nauczycieli. Średnie wynagro-
dzenia na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego zostaną zastą-
pione wskaźnikami kalkulacyjnymi 
środków ogółem, przeznaczonych na 
wynagrodzenia nauczycieli. Zmieni 
się też sposób rozliczania środków 
wydatkowanych na wynagrodzenia 
nauczycieli.  Nie wpłynie to na zmia-
nę łącznej wysokości środków, które 
jednostki samorządu terytorialnego 
będą przeznaczać na wynagrodzenia 
nauczycieli, lecz rozliczanie tych środ-
ków będzie dokonywane łącznie na 
wszystkich stopniach awansu zawodo-
wego. W ten sposób zagwarantowana 

zostanie ogólna suma środków na wy-
nagrodzenia nauczycieli, a zarządzanie 
wynagrodzeniami nauczycieli będzie 
uproszczone.

Mniej dodatków do pensji 

Mimo sprzeciwów środowisk 
oświatowych zapisy o likwidacji:
 ■ zasiłku na zagospodarowanie, 
 ■ dodatku mieszkaniowego, 
 ■ prawa do lokalu mieszkalnego, 
 ■ prawa do osobistego użytkowania 

działki gruntu szkolnego,
 ■ prawa do zajmowania mieszkań 

w budynkach szkolnych i użytko-
wanych przez szkoły

nie zostaną zmienione i nauczyciele 
zostaną pozbawieni tych świadczeń. 
Zdaniem resortu zmiana ta polepszy 
sytuację finansową nauczycieli, bo-
wiem środki wydatkowane na ten cel 
trafią do puli środków na wynagro-
dzenia nauczycieli, a tym samym będą 
mogły być wykorzystane na dodatki 
motywacyjne czy podwyższenie pensji 
zasadniczej.

10% dodatku wiejskiego  

Zmienione zostaną także zasady 
ustalania wysokości dodatki wiejskie-
go. Nowe regulacje przewidują, że bę-
dzie on wypłacany w stałej wysokości 
10% kwoty bazowej dla nauczycieli 
ustalanej w ustawie budżetowej, a jego 
wysokość nie będzie uzależniona od 
stopnia awansu zawodowego. Dodatek 
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zostanie wliczony do średnich wyna-
grodzeń nauczycieli. 

Zmiany w zasadach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli  

Planowane zmiany w przepisach 
o doskonaleniu zawodowym przewidują 
jego połączenie z potrzebami uczniów 
i szkoły, tj. ukierunkowanie środków 
przeznaczonych na ten cel. Związane 
jest to m.in. z obszarami wynikający-
mi z polityki edukacyjnej, wnioskami 
i wynikami nadzoru pedagogicznego, 
wynikami egzaminów zewnętrznych, 
realizacją podstawy programowej, po-
trzebami uczniów i indywidualizacją 
procesu kształcenia oraz z kierunkami 
lokalnej polityki oświatowej.

Rodzic oceni nauczyciela 

Zwiększenie roli rodziców w życiu 
szkoły to cel, jaki chce osiągnąć resort 
edukacji, wprowadzając do projektu 
nowelizacji Karty zapisy o uczestnic-
twie rodziców w procesie oceny pracy 
nauczyciela i zdobywania stopni awansu 
zawodowego. Przedstawiciel rady rodzi-
ców będzie mógł brać udział w pracach 
komisji kwalifikacyjnych i egzamina-
cyjnych, w charakterze obserwatora.

Procedura postępowania 
dyscyplinarnego w Karcie Nauczyciela

Do Karty Nauczyciela przeniesione 
zostanie postępowanie dyscyplinarne 

nauczycieli. Wprowadzony zostanie 
centralny rejestr orzeczeń dyscypli-
narnych, a nauczyciel przed zatrud-
nieniem w szkole będzie musiał, poza 
niekaralnością za przestępstwo po-
pełnione umyślnie, udokumentować, 
że nie był karany najsurowszymi ka-
rami dyscyplinarnymi. Będzie zatem 
musiał dostarczyć dwa zaświadczenia. 
W przeciwnym razie jego kandydatura 
do pracy w szkole zostanie odrzucona. 
Postępowanie dyscyplinarne będzie 
dotyczyło wszystkich nauczycieli, bez 
względu na wymiar i miejsce zatrud-
nienia. Oznacza to, że obejmie także 
nauczycieli szkół i placówek niepu-
blicznych. 

Inne uwzględnione uwagi:
 ■ zakres rejestrowania czasu pracy na-

uczycieli nie zostanie rozszerzony;
 ■ komisje dyscyplinarne nie zostaną 

usytuowane przy organie prowa-
dzącym;

 ■ nie zmienią się organy uprawnione 
do nadawania stopni awansu zawo-
dowego ani skład komisji egzamina-
cyjnych i kwalifikacyjnych;

 ■ kwestia wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe w tygodniach, 
w których przypada dzień wolny 
od pracy, zostanie jednoznacznie 
uregulowana;

 ■ nauczyciel kontraktowy będzie 
mógł złożyć wniosek o wszczęcie 
postępowania egzaminacyjnego na 
stopień nauczyciela mianowanego 
w okresie roku od dnia otrzymania 
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