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Elastyczny czas pracy w szkole
• Wydłużenie okresów rozliczeniowych i wprowadzenie 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 nauczycielem 

Czas pracy nauczycieli podczas szkolnych wycieczek i wyjazdów 
• Rekompensata pracy w dniu wolnym
• 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

Umowa na czas określony dla nauczyciela
• Przesłanki zawarcia umowy terminowej z nauczycielem 
• Sankcje za niezgodne z Kartą Nauczyciela zawarcie z nauczycielem 

umowy terminowej 

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

W następnym numerze: Zwolnieniezwiązkowca



Zmiany kadrowe 
w szkołach w 2014 roku NO
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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 zamiana 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. 



Najczęstszą przyczyną wypowiedzenia nauczycielskiego stosunku pracy, jaką w tym roku 
będą podawać dyrektorzy, są tzw. zmiany organizacyjne. W  praktyce chodzi o  spadek liczby 
uczniów, a co za tym idzie – spadek liczby godzin, likwidację części oddziałów, a nawet częścio-
wą lub całkowitą likwidację szkoły bądź placówki. Na tej podstawie można rozwiązać stosunek 
pracy z nauczycielem zatrudnionym zarówno na podstawie mianowania, jak i umowy o pracę, 
ale tylko gdy taki nauczyciel ma pełny etat. Gdy godzin brakuje dla nauczyciela niepełnozatrud-
nionego, podstawą rozwiązania stosunku pracy nie jest art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela, ale art. 
27. W jednym i drugim przypadku wypowiedzenie trzeba uzasadnić i skonsultować ze związ-
kami zawodowymi. Wprawdzie ich opinia nie wiąże dyrektora, jednak pominięcie tego etapu 
procedury zwolnieniowej od razu skazuje pracodawcę na przegraną w sądzie. 

Szczególną ostrożność należy zachować, wypowiadając stosunek pracy, ale także zmie-
niając warunki zatrudnienia, np. wymiar etatu, nauczycielowi, który jest nieobecny w  pracy. 
Wprawdzie nie zawsze choroba, urlop dla poratowania zdrowia czy korzystanie z  uprawnień 
rodzicielskich chronią nauczyciela przed wypowiedzeniem warunków pracy i zwolnieniem, ale 
inne są zasady w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, a inne przy 
umowie o pracę. W większości przypadków umiejętne zastosowanie Karty Nauczyciela, Kodek-
su pracy i ustawy o zwolnieniach grupowych oraz wsparcie się orzecznictwem umożliwia jed-
nak przeprowadzenie zmian kadrowych także w stosunku do nauczyciela nieobecnego w pracy 
(więcej na str. 63 i 68). 

Agnieszka Rumik
radca prawny 
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Narzędzia kadrowe

Anna Trochimiuk
prawnik, specjalista prawa oświatowego

ZADANIA DYREKTORA 

Termin: 1 kwietnia 
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Termin sprawdzianu w klasach VI 
w szkole podstawowej.

§ 32 rozporządzenia ministra edu-
kacji narodowej z 30 kwietnia 
2007 r. w sprawie warunków i spo-
sobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania spraw-
dzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 
ze zm.), dalej jako: rozporządzenie 
MEN z 30 kwietnia 2007 r.

Termin: 1 kwietnia 
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Dodatkowy termin sprawdzianu 
w szkołach dla dorosłych, w któ-
rych nauka kończy się w semestrze 
jesiennym.

§ 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 
ust. 3 i 4 rozporządzenia MEN 
z 30 kwietnia 2007 r.

1
15
30
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Terminarz zadań na kwiecień 2014 roku

Termin: do 3 kwietnia 
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Mija termin na przekazanie danych 
z bazy danych oświatowych, wg stanu 
na 31 marca 2014 r.

§ 17 rozporządzenia ministra 
edukacji narodowej z 9 sierpnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu danych gromadzonych 
w bazach danych oświatowych, 
zakresu danych identyfikują-
cych podmioty prowadzące bazy 
danych oświatowych, terminów 
przekazywania danych między 
bazami danych oświatowych oraz 
wzorów wydruków zestawień 
zbiorczych (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 957)

Termin: do 4 kwietnia
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Mija termin na powołanie zespołu 
nadzorującego przebieg maturalnego 
egzaminu pisemnego i jego prze-
wodniczącego.

§ 65 ust. 1 pkt 4, § 81 rozporządzenia 
MEN z 30 kwietnia 2007 r.

Termin: do 7 kwietnia 
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Mija termin na zebranie od zdających 
wykazu bibliografii wykorzystanej 
do przygotowania prezentacji z języka 
polskiego i języka mniejszości naro-
dowej.

§ 73 ust. 5 rozporządzenia MEN 
z 30 kwietnia 2007 r.
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Porady eksperta
Narzędzia kadrowe

Terminarz zadań na kwiecień 2014 roku

Termin: do 10 kwietnia
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Mija termin na zebranie od zespołu 
nauczycieli języka polskiego, języka 
mniejszości narodowej listy tematów 
do części ustnej egzaminu na sesję 
egzaminacyjną 2015.

§ 69 ust. 1, § 70 rozporządzenia 
MEN z 30 kwietnia 2007 r.

Termin: według kalendarium szkoły, około 10 kwietnia
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Trzeba zorganizować zebrania z ro-
dzicami uczniów klas maturalnych, 
na których wychowawcy informują 
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 14–18 kwietnia

Zadanie dyrektora Podstawa prawna
Trzeba przeprowadzić procedurę 
uzyskiwania wyższej niż przewidy-
wana, rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych i zachowania 
dla uczniów klas maturalnych.

§ 3 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia MEN 
z 30 kwietnia 2007 r.

Termin: 17–22 kwietnia 
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Wiosenna przerwa świąteczna § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia mini-
stra edukacji narodowej 
z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie orga-
nizacji roku szkolnego
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Terminarz zadań na kwiecień 2014 roku

Termin: 23 kwietnia
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Egzamin gimnazjalny – część huma-
nistyczna

§ 32 rozporządzenia MEN 
z 30 kwietnia 2007 r.

Termin: 24 kwietnia
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Egzamin gimnazjalny – część mate-
matyczno-przyrodnicza

§ 32 rozporządzenia MEN 
z 30 kwietnia 2007 r.

Termin: 25 kwietnia
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Egzamin gimnazjalny z języka obce-
go nowożytnego

§ 32 rozporządzenia MEN 
z 30 kwietnia 2007 r.

Termin: 23 kwietnia
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Dodatkowy termin egzaminu 
w ostatnim roku nauki w gimnazjach 
dla dorosłych, w których nauka 
kończy się w semestrze jesiennym – 
część humanistyczna.

§ 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 
ust. 3 i 4 rozporządzenia MEN 
z 30 kwietnia 2007 r.

Termin: 24 kwietnia
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Dodatkowy termin egzaminu 
w ostatnim roku nauki w gimna-
zjach dla dorosłych, w których 
nauka kończy się w semestrze 
jesiennym – część matematyczno-
-przyrodnicza.

§ 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146
ust. 3 i 4 rozporządzenia MEN 
z 30 kwietnia 2007 r.
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Porady eksperta
Narzędzia kadrowe

Terminarz zadań na kwiecień 2014 roku

Termin: 25 kwietnia
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Dodatkowy termin egzaminu 
w ostatnim roku nauki w gimna-
zjach dla dorosłych, w których na-
uka kończy się w semestrze jesien-
nym z języka obcego nowożytnego.

§ 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 
ust. 3 i 4 rozporządzenia MEN 
z 30 kwietnia 2007 r.

Termin: 1, 23, 24, 25 kwietnia
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Trzeba dopilnować właściwego 
przebiegu organizacji dni wolnych 
od zajęć dydaktyczno-wycho-
wawczych, zaplanowanych w dni 
sprawdzianu w klasach VI szkoły 
podstawowej i egzaminu gimna-
zjalnego – zgodnie z opracowanymi 
harmonogramami zapewniającymi 
opiekę w tych dniach uczniom klas 
młodszych.

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

Termin: do 25 kwietnia
Zadanie dyrektora Podstawa prawna

Termin na przekazanie zdającym 
treści komunikatu dyrektora CKE, 
dotyczącego materiałów i przybo-
rów pomocniczych, z jakich mogą 
korzystać w czasie części pisemnej 
egzaminu maturalnego, instrukcji 
dotyczącej przebiegu egzaminu, 
przeszkolenie ich z zasad kodowa-
nia arkuszy egzaminacyjnych i kart 
odpowiedzi.

§ 95 rozporządzenia MEN 
z 30 kwietnia 2007 r.
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