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n Zasady udzielania informacji publicznej o działalności szkoły 

n Kontrola zarządcza w praktyce szkolnej

n Ocena ryzyka w kontroli zarządczej – analiza i reakcja 
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n Dokumentacja wychowawcza w szkole

n Przebieg ewaluacji zewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015

n Ewaluacja wewnętrzna 2014/2015

n Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – zadania dyrektora

n Ryzyko i choroby zawodowe w szkole

n Sprawdzanie kwalifikacji nauczyciela

KORZYŚCI Z PRENUMERATY  
PORADNIKA DYREKTORA SZKOŁY

Prawnik radzi: Odpowiedź na pozew nauczyciela

Nowość: zmiany w zasadach 
przechodzenia między szkołami 
i wyrównywania różnic programowych 

Skorzystanie z uprawnień 
rodzicielskich unieważnia staż 
nauczyciela

Nowy dyrektor nie zatwierdza 
dotychczasowych dokumentów 
szkolnych 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: 
powołanie zespołu dla ucznia 
z orzeczeniem

Wynajęcie własnego mieszkania 
nie jest działalnością gospodarczą 
zakazaną dla kadry kierowniczej 

zarządzanie w praktyce dla zaawansowanych
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kadrowo-płacowych
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skrzynkę e-mail. 
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Szanowni Czytelnicy, 

oddaję w Państwa ręce zmienione wydanie Porad-
nika Dyrektora Szkoły. Dzięki Państwa sugestiom 
powstała nowa jakość w zakresie doradztwa dla 
kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych. 
Zmiany to nie tylko nowa szata graficzna i układ 
treści, ale także większa różnorodność tematów, tak 

aby każdy Czytelnik znalazł w publikacji interesujące go treści. Nowością 
jest dostosowanie prezentowanych rozwiązań do potrzeb szkół niepublicz-
nych, z zaznaczeniem kwestii, które uregulowane są odmiennie w porów-
naniu z placówkami publicznymi. 

Nowa jakość to także nowi eksperci z zakresu prawa oświatowego, którzy 
będą Państwu doradzać na łamach poradnika. Zadbaliśmy o to, aby było to 
grono doświadczonych specjalistów, których porady cenią sobie Państwo 
w codziennej pracy. Są to m.in. eksperci z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Kadry Kierowniczej Oświaty, doświadczeni kuratorzy i wizytatorzy z kurato-
riów oświaty, eksperci prowadzący szkolenia dla kadry kierowniczej oświaty 
oraz praktycy, którzy najlepiej znają problemy, z jakimi na co dzień spoty-
kają się dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. 

Gwarantuję Państwu, że w kolejnych wydaniach większy nacisk położymy 
na zagadnienia związane z wdrażaniem nowości prawnych, nadzorem 
pedagogicznym, kontrolą zarządczą, podstawą programową, bieżącą 
organizacją pracy szkoły, kształceniem i wychowaniem oraz bezpieczeń-
stwem. 

Jestem przekonana, że zmiany, jakie wprowadziliśmy do Poradnika, prze-
łożą się na jakość pracy Państwa szkoły oraz zwiększenie bezpieczeństwa 
prawnego przy podejmowanych decyzjach. 

Życząc pomyślnego nowego roku szkolnego, pozostaję do Państwa dyspo-
zycji pod adresem: szkolaodadoz@wip.pl. 

Pozdrawiam 
Agnieszka Rumik 

radca prawny,  
redaktor prowadzący Grupy Czasopism Oświata 
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„Poradnik Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w praktyce” wraz z przysługującymi Czytelnikom 
innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem 
autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Poradniku Dyrektora Szkoły. Zarządzanie 
w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest 
zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło.

Niniejszy poradnik został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem 
wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane 
w „Poradniku Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach 
subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Porady zamieszczone 
w „Poradniku Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach 
subskrypcji nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku 
może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być 
traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym 
redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w „Poradniku 
Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w praktyce” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji 
wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.
Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia 
reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem pisma oraz 
interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Łotewska 9a, w celach realizacji zamówienia oraz marketingu własnych produktów i usług wydawnictwa. 
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
Podanie danych jest dobrowolne.
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WRZESIEŃ 2014

DYREKTOR MUSI

Dzień 
realizacji Zadania Podstawa 

prawna
1. Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. § 2 rozporządzenia 

MENiS z 18 kwiet-
nia 2002 r.

12. Odebrać wyniki poprawkowych egzaminów 
maturalnych, ogłosić je i wydać absolwentom 
przystępującym do egzaminu poprawkowego 
świadectw dojrzałości.

§ 106 rozporzą-
dzenia MEN 
z 30 kwietnia 
2007r.

14. Zgromadzić wnioski o rozpoczęcie stażu 
na kolejny stopień awansu zawodowego 
przez nauczycieli wraz z planem rozwoju 
zawodowego.

Art. 9d pkt 1 i 2 
Karty Nauczyciela

14. Ustalić listę uczniów objętych stypendiami 
szkolnymi.

Art. 90n ust. 6 
ustawy o systemie 
oświaty

15. Przedstawić radzie pedagogicznej swój plan 
nadzoru na kolejny rok szkolny.

§ 21 rozporządze-
nia MEN z 7 paź-
dziernika 2009 r.

15. Przesłać dane SIO do jednostki samorządu tery-
torialnego. 

Art. 7 ust. 6 ustawy 
z 15 kwietnia 
2011 r.

20. Zgromadzić deklaracje uczniów, którzy zamierzają 
przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu w języku 
mniejszości narodowej.

§ 36 ust. 3 rozpo-
rządzenia MEN 
z 30 kwietnia 
2007 r.

20. Zebrać deklaracje wskazujące język obcy nowo-
żytny, z którego uczeń będzie zdawał egzamin 
gimnazjalny – w przypadku gdy uczeń uczy się 
w szkole więcej niż jednego języka obcego nowo-
żytnego jako przedmiotu obowiązkowego.

§ 35 rozporządzenia 
MEN z 30 kwietnia 
2007 r.

21. Przyjąć projekty planu rozwoju zawodowego od 
nauczycieli stażystów.

§ 3 pkt 1 rozpo-
rządzenia MEN 
z 1 marca 2013 r.
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Dzień 
realizacji Zadania Podstawa 

prawna
30. Przekazać do OKE wykaz uczniów, którzy 

zamierzają zdawać sprawdzian lub egzamin 
w języku mniejszości narodowych.

§ 36 ust. 4 rozpo-
rządzenia MEN 
z 30 kwietnia 
2007 r.

30. Zebrać deklaracje maturalne i oświadcze-
nia od uczniów przystępujących do egzaminu 
maturalnego.

§ 63 ust. 2 rozpo-
rządzenia MEN 
z 30 kwietnia 
2007 r.

30. Zatwierdzić plany rozwoju zawodowego 
nauczycieli lub zwrócić je nauczycielom do 
poprawy.

Art. 9c ust. 3 Karty 
Nauczyciela, § 3 
pkt 3 rozporządze-
nia MEN z 1 marca 
2013 r.

30. Udostępnić uczniom (rodzicom/prawnym opie-
kunom uczniów) regulaminy konkursów przed-
miotowych przekazane przez kuratora oświaty.

§ 4 ust. 3 rozpo-
rządzenia MENiS 
z 29 stycznia 
2002 r.

30. Ustalić, po zasięgnięciu opinii rady szkoły 
lub placówki, a w przypadku szkół lub placó-
wek, w których rada nie została powołana, rady 
pedagogicznej, rady rodziców i samorządu ucz-
niowskiego, biorąc pod uwagę warunki loka-
lowe i możliwości organizacyjne szkoły lub 
placówki, terminy dodatkowych dni wolnych od 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Poinfor-
mowanie o nich nauczycieli, uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów).

§ 5 ust. 1 rozporzą-
dzenia w sprawie 
organizacji roku 
szkolnego

30. Przekazać środki z odpisów na konto ZFŚS Art. 6 ust. 2 ustawy 
z 4 marca 1994 r.

30. Sporządzić, na podstawie złożonych deklara-
cji, informację dotyczącą osób, które zamierzają 
przystąpić do egzaminu zawodowego i przesyłać 
ją w formie elektronicznej dyrektorowi komisji 
okręgowej – w przypadku absolwentów szkół, 
w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
kończą się w styczniu.

§ 115 ust. 5 roz-
porządzenia MEN 
z 30 kwietnia 
2007 r.
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Dzień 
realizacji Zadania Podstawa 

prawna
30. Ustalić Szkolny Program Wychowawczy lub 

Szkolny Program Profilaktyki w uzgodnieniu 
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, 
o ile rada rodziców nie uchwaliła któregoś 
z tych programów w porozumieniu z radą peda-
gogiczną. (Program ustalony przez dyrektora 
szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia pro-
gramu przez radę rodziców w porozumieniu 
z radą pedagogiczną).

Art. 54 ust.4 ustawy 
o systemie oświaty

DYREKTOR POWINIEN

We wrześniu nie zapomnij także o: 

1) Przyznaniu uprawnionym uczniom dofinansowania do zakupu podręcz-
ników oraz dla rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły pod-
stawowej wyprawki szkolnej.

2) Zorganizowaniu i przekazaniu uczniom klas pierwszych szkoły podsta-
wowej bezpłatnych podręczników.

3) Obowiązku poinformowania uczniów i ich rodziców o wymaganiach 
edukacyjnych, sposobach oceniania, warunkach i trybie uzyskiwania 
oceny wyższej niż przewidywana oraz poinformowania przez wychowaw-
ców o warunkach, sposobie i kryteriach wystawiania ocen z zachowania 
– zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

4) Przekazaniu do kuratorium oświaty uzupełnienia statystyki dotyczącej 
wyników klasyfikowania i promowania.

5) Przydzieleniu nauczycielom stażystom i kontraktowym rozpoczynającym 
staż – opiekunów stażu.

6) Kontroli realizacji obowiązku szkolnego, obowiązku rocznego przygoto-
wania przedszkolnego oraz obowiązku nauki. 

7) Udostępnieniu dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom informa-
torów, poradników oraz innych materiałów edukacyjnych dotyczących 
zapobiegania narkomanii.

8) Przyjęciu od rodziców deklaracji o udziale ich dzieci w zajęciach: wycho-
wania do życia w rodzinie, religii, etyki.

9) Opracowaniu ostatecznego planu zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych.
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10) Poinformowaniu uczniów i rodziców o ustalonych w statucie zasadach 
zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom po zakończonych zaję-
ciach w szkole i zwalnianym z zajęć. 

11) Złożeniu wniosku o dotację na 2015 rok przez organ prowadzący szkołę 
niepubliczną.

12) Zebraniu planów pracy zespołów działających w szkole.
13) Założeniu arkuszy ocen dla uczniów klas pierwszych.
14) Wydaniu i aktualizacji legitymacji uczniowskich.
15) Przyznaniu dodatków motywacyjnych i funkcyjnych oraz nagród jubile-

uszowych i nagród dyrektora szkoły dla pracowników.
16) Pomocy w organizacji wyborów przedstawicieli rady rodziców oraz zebra-

nia tej rady.
17) Przyjęciu wniosków od rodziców o stypendia socjalne.
18) Przydzieleniu urlopów uzupełniających nauczycielom, którzy nie wyko-

rzystali urlopu wypoczynkowego.
19) Zebraniu informacji o uczniach korzystających z wyżywienia w szkole 

oraz ustaleniu terminów dokonywania wpłat przez rodziców w poszcze-
gólnych miesiącach.

20) Dopilnowaniu właściwej organizacji pracy stołówki szkolnej (art. 67a 
ustawy o systemie oświaty).

21) Dopilnowaniu właściwej organizacji pracy świetlicy szkolnej (art. 67 ust. 1 
pkt 3 ustawy o systemie oświaty).

22) Dopilnowaniu właściwej organizacji praktycznej nauki zawodu w szko-
łach kształcących w zawodach (art. 24 ust. 2a, art. 64 ust. 1 pkt 5, art. 70, 
art. 70a ustawy o systemie oświaty).

23) Zorganizowaniu i przeprowadzeniu uroczystości ślubowania uczniów 
klas pierwszych.

24) Opracowaniu wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania, organiza-
cji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w szkole, uwzględniającej 
szczegółowy terminarz przygotowania i przeprowadzenia egzaminu oraz 
sytuacje awaryjne.

25) Dopilnowaniu, aby poinformowano uczniów o prawie przystąpienia do 
egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do ich indy-
widualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych odpowiednio na 
podstawie opinii, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 
zaświadczenia lekarskiego.

26) Poinformowaniu uczniów o celu zbierania danych osobowych, odbior-
cach tych danych, prawie dostępu do danych i zasadach ich popra-
wiania.
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27) Poinformowaniu nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców/prawnych opie-
kunów o zmianach prawa wewnątrzszkolnego.

28) Ustaleniu form realizacji zajęć wychowania fizycznego zgodnie z rozpo-
rządzeniem w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obo-
wiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

29) Zapoznaniu maturzystów technikum z listą tematów do części ustnej egza-
minu z języka polskiego oraz procedurami egzaminacyjnymi. 

30) Udostępnieniu regulaminów konkursów przedmiotowych przekazanych 
przez kuratora oświaty.

31) Przeprowadzeniu wyborów do samorządu uczniowskiego.
32) Przeprowadzeniu próbnej ewakuacji (termin wykonania upływa 30 listo-

pada, ale we wrześniu łatwiej o ładną pogodę).

DYREKTOR KONTROLUJE/ZLECA/PRZYPOMINA

WYCHOWAWCOM o:

1) Przeprowadzeniu rozpoczęcia roku szkolnego dla klasy, podczas którego 
powinno nastąpić:
a) rozdanie świadectw po egzaminach poprawkowych,
b) przekazanie tygodniowego rozkładu zajęć, przydziału sal i dyżurów,
c) poinformowanie uczniów o zajęciach dodatkowych, takich jak: 

■ koła zainteresowań, 
■ koła olimpijskie, 
■ pomoc w nauce – zajęcia SOS,

d) zapoznanie/przypomnienie zasad bhp obowiązujących w szkole,
e) przekazanie kalendarium na najbliższe tygodnie,
f) przekazanie informacji o zasadach ubezpieczenia,
g) podanie terminu pierwszej wywiadówki,
h) przekazanie innych informacji o zasadach pracy w rozpoczynającym 

się roku szkolnym.
2) Zapoznaniu się z orzeczeniami i zaświadczeniami o specjalnych potrze-

bach edukacyjnych, dysfunkcjach, chorobach przewlekłych ucznia 
i innych, o których powinna być powiadomiona szkoła, weryfikacji 
danych, natychmiastowym przekazywaniu informacji odpowiednio 
w zależności od problemu – dyrekcji, pedagogowi szkolnemu, psy-
chologowi szkolnemu, pielęgniarce szkolnej, nauczycielom uczącym 
w klasie. 
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3) Przeprowadzeniu wyborów samorządu klasowego (przewodniczący klasy, 
zastępca, skarbnik), ewentualnie innych funkcji, np. sekretarz, kronikarz, 
łącznik z biblioteką. Ustaleniu zakresu zadań dla każdej z tych funkcji.

4) Poinformowaniu uczniów swojej klasy o:
a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania,
c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.
5) Opracowaniu kalendarza klasowych uroczystości, imprez, ważnych wyda-

rzeń – wspólnie z uczniami na jednej z pierwszych lekcji wychowawczych. 
6) Poinformowaniu uczniów o zasadach i terminach egzaminów zewnętrz-

nych obowiązujących w szkole.
7) Przeprowadzeniu pierwszego zebrania z rodzicami, podczas którego wycho-

wawca powinien dokonać wyboru „trójki klasowej”. Ponadto należy:
a) przekazać rodzicom informację o wymaganiach edukacyjnych nie-

zbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatko-
wych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 
programu nauczania,

b) przekazać rodzicom informację o sposobach sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów, 

c) przekazać rodzicom informację o warunkach i trybie uzyskania wyż-
szej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

d) przekazać rodzicom informację o warunkach i sposobie oraz kryte-
riach oceniania zachowania,

e) przekazać rodzicom informację o warunkach i trybie uzyskania wyż-
szej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

f) przekazać rodzicom informację o skutkach ustalenia uczniowi nagan-
nej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

g) zapoznać rodziców z zasadami bhp i innymi zwiększającymi bezpie-
czeństwo w szkole,

h) zapoznać rodziców z podstawowymi aktami prawa wewnątrzszkol-
nego, poinformowanie o miejscu ich przechowywania,

i) przekazać rodzicom informacje związane z egzaminem w ostatnim 
roku nauki w danej szkole, ze szczególnym uwzględnieniem opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprawie specyficznych 
trudności w uczeniu się dziecka (do 30 września),
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j) omówić zasady współpracy szkoły z rodzicami/prawnymi opiekunami,
k) zebrać aktualne dane teleadresowe rodziców/prawnych opiekunów,
l) skompletować podpisy rodziców/prawnych opiekunów pod oświad-

czeniami zgody na ponoszenie konsekwencji przewidzianych prze-
pisami prawa wewnątrzszkolnego w sytuacji dokonania przez ucznia 
zniszczeń mienia szkolnego,

m) przekazać informacje o warunkach ubezpieczenia uczniów obowią-
zującymi w szkole,

n) zapoznać rodziców z ofertą edukacyjną szkoły, planem zajęć pozalek-
cyjnych oraz innych zajęć,

o) zapoznać rodziców ze wszystkimi propozycjami szkoły: pomoc psy-
chologa, pedagoga szkolnego, szkolny telefon zaufania, zielone szkoły, 
wymiany międzynarodowe,

p) poinformować rodziców o zasadach zwalniania dzieci z zajęć wycho-
wania fizycznego, drugiego języka obcego i innych zajęć edukacyjnych,

q) przekazać rodzicom kalendarium roku szkolnego.
8) Dopilnowaniu dokonania wpłat na ubezpieczenie uczniów, zwolnieniu ze 

składki uczniów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.
9) Zebraniu deklaracji maturalnych i oświadczeń od uczniów przystępujących 

do egzaminu maturalnego (jeśli jest się wychowawcą klasy maturalnej).
10) Przekazaniu regulaminów konkursów przedmiotowych przekazanych 

przez kuratora oświaty, poinformowaniu i porozmawianiu o zasadach, 
konsekwencjach, nagrodach konkursów, olimpiad, zawodów – jaki sukces 
zwalnia z egzaminów zewnętrznych, daje dodatkowe punkty przy rekru-
tacji do szkoły wyższego szczebla.

11) Dopilnowaniu, aby każdy uczeń miał aktualną legitymację szkolną do 
30 września.

INNYM PRACOWNIKOM o:

1) Złożeniu sprawozdania dotyczącego liczby uczniów związanych z dota-
cją dla szkół niepublicznych.

2) Zaktualizowaniu danych Systemu Informacji Oświatowej i przekazaniu 
do organu prowadzącego.

3) Przekazaniu na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych równowartości dokonanych odpisów i zwiększeń.

4) Wydaniu legitymacji służbowych wnioskującym o nie nauczycielom.
5) Sporządzeniu planów, rozliczeń i sprawdzeniu wykorzystania urlopów 

wypoczynkowych przez pracowników administracji i obsługi. 
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6) Wydaniu pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków 
ochrony indywidualnej niezbędnych do wykonywania pracy na danym 
stanowisku.

7) Wydaniu nowo zatrudnionym pracownikom narzędzi pracy niezbędnych 
do wykonywania pracy.

8) Zgłoszeniu nowo zatrudnionych pracowników do ubezpieczeń społecznych.
9) Założeniu dokumentacji kadrowej dotyczącej nowo zatrudnianych pra-

cowników.
10) Uzyskaniu od pracowników nowo zatrudnianych pisemnych potwierdzeń 

zapoznania się z: 
a) treścią regulaminu pracy, 
b) przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, 
c) zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w obowiązujących 

ustawach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy,
d) systemem i rozkładem czasu pracy oraz przyjętymi okresami rozli-

czeniowymi czasu pracy.
11) Odebraniu od pracowników oświadczenia o zamiarze lub braku zamiaru 

korzystania z uprawnień rodzicielskich. 
12) Przygotowaniu identyfikatorów uczniom nowo przyjętym do szkoły.
13) Wyrobieniu legitymacji szkolnych dla uczniów klas pierwszych, uaktual-

nieniu dla uczniów klas starszych.

Małgorzata Celuch
wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego
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Resort edukacji nie zmieni organizacji roku szkolnego

Projekt nowelizacji przepisów o warunkach i sposobie 
oceniania – gotowy

Nie będzie zmian w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego, 
których oczekiwali posłowie PO, którzy pytali o możliwość powrotu do sytu-
acji, gdy rok szkolny kończył się mniej więcej tydzień wcześniej niż obecnie. 

Już wkrótce niezgodne z konstytucją przepisy o ocenianiu, klasyfikowa-
niu i promowaniu uczniów zostaną usunięte z obiegu. Taki cel ma skiero-
wany do konsultacji społecznych 22 lipca 2014 r. projekt nowelizacji ustawy 
o systemie oświaty. 

Zgodnie z rozporządzeniem w spra-
wie organizacji roku szkolnego zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze zaczynają 
się w pierwszym powszednim dniu 
września. Jeżeli 1 września wypada 
w piątek lub sobotę, wówczas rok 
szkolny rozpoczyna się w najbliższy 

poniedziałek po 1 września. Zajęcia 
szkolne kończą się zaś w ostatni pią-
tek czerwca. Wcześniej – przed rokiem 
szkolnym 2011/2012 – wakacje zaczy-
nały się w piątek po 18 czerwca. Nauczy-
ciele i uczniowie nie zyskają zatem 
dodatkowego tygodnia odpoczynku. 

Źródło:

■ Strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego.

oprac. 
Agnieszka Rumik 

radca prawny, specjalista prawa oświatowego 

Po tym jak 24 września 2013 r. 
(sygn. akt K 35/12) Trybunał Kon-
stytucyjny stwierdził niezgodność 
przepisów o upoważnieniu ministra 
edukacji do określenia warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów oraz przepro-
wadzania sprawdzianu i egzaminów, 
konieczne stało się znowelizowanie 
przepisów w tym zakresie. Sędziowie 
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