
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

(druk nr 375)

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. – KARTA NAUCZYCIELA (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,

poz. 674, z późn. zm.)

Art. 9a.
1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli:

1) nauczyciel stażysta;
2) nauczyciel kontraktowy;
3) nauczyciel mianowany;
4) nauczyciel dyplomowany.

2. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w
szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole
wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek
zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela
kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 4.

[4. Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej
3-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w zakładzie
kształcenia nauczycieli uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.]

<4. Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co
najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku
pracy w zakładzie kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb
społecznych uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.>

Art. 9g.
1. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący;
2) przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie

został w tej szkole powołany - nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony
w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1
ust. 2 pkt 2, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani -
nauczyciel kontraktowy;
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3) opiekun stażu.
2. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) dyrektor szkoły;
4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw

oświaty i wychowania.
3. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W skład komisji
wchodzą:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako jej przewodniczący,
a w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 1 - także przedstawiciel
organu prowadzącego szkołę;

2) dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły;
3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw

oświaty i wychowania.
4. W pracach komisji, o których mowa w ust. 1-3, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać

również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i
organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1-3, wchodzi
przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

5a. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.
6. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych, o których mowa w art. 9e ust. 2,

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje w przypadku
nauczycieli zatrudnionych w:

1) urzędzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratoriach oświaty,
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych -
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;

2) urzędzie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i
w specjalistycznej jednostce nadzoru - minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego;

3) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi,
schroniskami dla nieletnich, szkołami przy zakładach karnych oraz rodzinnymi
ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi - Minister Sprawiedliwości;

4) urzędzie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i urzędach
wojewódzkich - minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

6a. W skład komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 6, wchodzą:
1) przedstawiciel właściwego ministra;
2) kierownik jednostki, w której jest zatrudniony nauczyciel ubiegający się o awans, lub

jego przedstawiciel, z wyjątkiem przypadku ubiegania się o awans przez kierownika
jednostki;

3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.
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Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.
7. Komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną dla nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust.

3, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela
dyplomowanego powołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

7a. W skład komisji, o której mowa w ust. 7, wchodzą:
1) przedstawiciel właściwego ministra;
2) dyrektor szkoły, z której nauczyciel został urlopowany lub zwolniony z obowiązku

świadczenia pracy;
3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw

oświaty i wychowania.
Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.

8. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed
komisjami, o których mowa w ust. 1-3, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie
postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek
nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z
tym że:

1) nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie
odpowiednio do rozmowy z komisją kwalifikacyjną lub do egzaminu przed komisją
egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole;

2) nauczyciel mianowany w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji przed
kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest
obowiązany do odbycia stażu w wymiarze określonym w art. 9c ust. 1 pkt 2.

8a. Nauczyciele, o których mowa w art. 9e ust. 1-3, którzy nie uzyskali akceptacji lub nie
zdali egzaminu, mogą ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po upływie roku.

9. Komisja kwalifikacyjna lub egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie
odpowiednio o akceptacji lub zdaniu egzaminu. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi
odpowiednio dyrektor szkoły lub organ, który powołał komisję.

10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym
do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem
Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia:

1) sposób odbywania stażu,
2) rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania

kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,
3) zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego,
4) tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
5) wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów

nadania stopni awansu zawodowego
- uwzględniając potrzebę stopniowania i różnicowania wymagań stawianych
nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz potrzebę
prawidłowego przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

11. Listę ekspertów prowadzi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
11a. Na listę ekspertów może być wpisana osoba, która:
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1) posiada co najmniej wyższe wykształcenie magisterskie;
2) jest nauczycielem dyplomowanym;
[3) przepracowała po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego co najmniej 3 lata

i w tym czasie ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na
ekspertów organizowane przez publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, o
której mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b ustawy o systemie oświaty; wymóg
ukończenia szkolenia nie dotyczy osób, o których mowa w pkt 5 lit. a, posiadających
stopień naukowy doktora;]

<3) przepracowała po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego co najmniej
3 lata i w tym czasie ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla
kandydatów na ekspertów organizowane przez publiczną placówkę
doskonalenia nauczycieli, o której mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b ustawy o
systemie oświaty, lub publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli szkół
artystycznych, o której mowa w art. 5 ust. 3c ustawy o systemie oświaty; wymóg
ukończenia szkolenia nie dotyczy osób, o których mowa w pkt 5 lit. a,
posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki;>

4) posiada co najmniej 10-letni staż pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-
dydaktycznej albo artystycznej;

5) spełnia jeden z następujących warunków:
a) jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej, kształcącym

nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których
mowa w art. 1 ust. 1 i 1a,

b) jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szkole, placówce lub innej
jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1,

c) jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej,
d) jest wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem zatrudnionym w publicznej

placówce opiekuńczo-wychowawczej lub publicznym ośrodku adopcyjno-
opiekuńczym;

6) spełnia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1-4;
7) nie była karana karą dyscyplinarną;
8) uzyskała rekomendację, zawierającą opis dorobku zawodowego nauczyciela lub

nauczyciela akademickiego, wydaną przez instytucję lub stowarzyszenie działające
w systemie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki lub na ich rzecz
albo nauczycielski związek zawodowy, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w
publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-
opiekuńczych - pisemną opinię wraz z uzasadnieniem wystawioną przez instytucję
lub stowarzyszenie działające w systemie pomocy społecznej albo nauczycielski
związek zawodowy.

11b. W przypadku osoby spełniającej warunek, o którym mowa w ust. 11a pkt 5 lit. c, lub
warunek, o którym mowa w ust. 11a pkt 5 lit. d, wpis na listę ekspertów następuje
odpowiednio po akceptacji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

11c. Skreślenie z listy ekspertów następuje:
1) na wniosek eksperta;
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2) na umotywowany wniosek organu powołującego komisję egzaminacyjną lub
kwalifikacyjną albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku:

a) dwukrotnego nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach komisji
egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej, w skład której ekspert został powołany,

b) nieprzestrzegania przepisów dotyczących postępowania egzaminacyjnego lub
kwalifikacyjnego;

3) w razie niespełniania warunków, o których mowa w ust. 11a pkt 5 i 6;
4) w razie prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną;
5) w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.

11d. Wpis na listę ekspertów, odmowa wpisu oraz skreślenie z listy następuje w drodze
decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym
do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem
Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, ramowy program szkolenia kandydatów na
ekspertów, sposób prowadzenia listy ekspertów, tryb wpisywania i skreślania ekspertów
z listy, uwzględniając w szczególności podstawowe treści programowe szkolenia i
minimalny wymiar godzin szkolenia, a także dokumenty wymagane od osób
ubiegających się o wpis na listę ekspertów oraz zakres danych objętych wpisem na listę.

Art. 30.
1. Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z:

1) wynagrodzenia zasadniczego;
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem

świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych
określonych w art. 54.

2.  Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu
zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość
dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i
wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej
funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

[3.  Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty stanowi co najmniej 82 % kwoty bazowej,
określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.]

<3. Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:
1) nauczyciela stażysty – 100 %,
2) nauczyciela kontraktowego – 111 %,
3) nauczyciela mianowanego – 144 %,
4) nauczyciela dyplomowanego – 184 %

– kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.>
[4. Średnie wynagrodzenie pozostałych nauczycieli stanowi dla:

1) nauczyciela kontraktowego - 125 %,
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2) nauczyciela mianowanego - 175 %,
3) nauczyciela dyplomowanego - 225 %

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3.]
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i
Samorządu Terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia:

1) corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla
nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa
w art. 42 ust. 3, oraz dla nauczycieli, których tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin ustala się na podstawie art. 42 ust. 7, oraz sposób udokumentowania prawa do
określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego,

2) sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę
przeliczeniową i minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli
realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42
ust. 4a,

3) wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do
dodatku funkcyjnego oraz ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku
motywacyjnego,

4) sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
- uwzględniając stopnie awansu zawodowego, poziom wykształcenia nauczycieli i
wymiar zajęć obowiązkowych, stanowiska kierownicze w szkole i sprawowane funkcje,
stopień zaangażowania nauczycieli w pracę oraz zapewniając, że wynagrodzenie za pracę
w dniu wolnym od pracy uwzględnia osobistą stawkę zaszeregowania nauczyciela i
dodatek za warunki pracy.

[6. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając
przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do
dnia 31 grudnia:

1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe
warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34,

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,

3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1
pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach

- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o
których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu
terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa
odpowiednio w ust. 3 i 4.]

<6. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego,
uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:

1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe
warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34,

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,
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3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w
ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych
przepisach

– w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze
składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej
jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom
nauczycieli, o których mowa w ust. 3.>

6a. Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
[6b. W przypadku nieuchwalenia do dnia 31 grudnia danego roku regulaminu na kolejny rok

kalendarzowy stosuje się regulamin obowiązujący w roku poprzednim, nie dłużej jednak
niż przez okres dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.]

[7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i Ministrem Obrony
Narodowej, określa, w drodze rozporządzenia, dla nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy
administracji rządowej wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z
zastrzeżeniem art. 33, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania
składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone
w przepisach ustawy lub w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 7a, uwzględniając
wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3 i 4, oraz
zróżnicowanie szkół prowadzonych przez poszczególnych ministrów.

7a. Minister Sprawiedliwości, uwzględniając co najmniej wysokości średniego
wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3 i 4, określi, w drodze
rozporządzenia, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych
ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych
wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33, a także szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o
których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w przepisach ustawy lub
odrębnych przepisach, uwzględniając w szczególności specyfikę organizacji nauki, pracy
wychowawczej i resocjalizacyjnej, a także specyfikę nauczania prowadzonego w
warunkach izolacji.]

<7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony
Narodowej, ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do
spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia, dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy
administracji rządowej wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
z zastrzeżeniem art. 33, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania
składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one
określone w przepisach ustawy lub w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 7a,
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uwzględniając wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w
ust. 3, oraz zróżnicowanie szkół prowadzonych przez poszczególnych ministrów.

7a. Minister Sprawiedliwości, uwzględniając co najmniej wysokości średniego
wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3, określi, w drodze
rozporządzenia, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych
ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i
aresztach śledczych wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33, a także
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie
zostały one określone w przepisach ustawy lub w odrębnych przepisach,
uwzględniając w szczególności specyfikę organizacji nauki, pracy wychowawczej i
resocjalizacyjnej, a także specyfikę nauczania prowadzonego w warunkach
izolacji.>

7b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, składniki wynagrodzenia
przysługującego nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, ich wysokość oraz
warunki i sposób wypłacania, z uwzględnieniem posiadanych stopni awansu
zawodowego.

[8. Środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3 i 4,
wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1,
oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem
doradztwa metodycznego, o których mowa w art. 70a ust. 1, zagwarantowane są przez
państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.]

<8. Środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3,
wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust.
1, oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o których mowa w art. 70a ust. 1,
zagwarantowane są przez państwo w dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.>

8a. W przypadku szkół prowadzonych przez właściwych ministrów środki niezbędne na
wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis, o
którym mowa w art. 53 ust. 1, oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o których mowa w art. 70a ust.
1, zagwarantowane są w budżetach tych ministrów.

9. (uchylony).
[10. Organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą

zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki
wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w ust. 5.]

<10. Organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą
zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne
stawki wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w przepisach wydanych na podstawie
ust. 5 pkt 1. Organy prowadzące mogą ponadto upoważniać dyrektorów szkół, w
indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego
szkoły, do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego
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nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1
lub podwyższonej przez organ prowadzący.>

10a. Podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego następuje w trybie
określonym w ust. 6.

[10b. Zwiększenie środków na poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli ponad
poziom określony w ust. 3 i 4 może odbywać się wyłącznie z dochodów własnych
jednostek samorządu terytorialnego.]

<10b. Zwiększenie środków na poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli
ponad poziom określony w ust. 3 może odbywać się wyłącznie z dochodów własnych
jednostek samorządu terytorialnego.>

11.  Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy
po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.

<Art. 30a.
1. W każdym roku kalendarzowym, w terminie do dnia 31 grudnia, organ prowadzący

szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę
poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu
do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz
średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego.

2. W przypadku nieosiągnięcia w danym roku wysokości średnich wynagrodzeń, o
których mowa w art. 30 ust. 3, w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1, organ
prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy
między wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w tym
roku a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa
w art. 30 ust. 3, ustalonych dla danego roku.

3. Kwota różnicy, o której mowa w ust. 2, jest dzielona między nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
i wypłacana w terminie do końca danego roku w formie jednorazowego dodatku
uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3,
w danej jednostce samorządu terytorialnego.

4. W terminie do dnia 10 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla
którego wyliczono kwotę różnicy, o której mowa w ust. 2, organ prowadzący szkołę
będący jednostką samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu
terytorialnego, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o której mowa w ust. 2.

5. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przedkłada
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od jego sporządzenia,
regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki
samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz
związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.
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Art. 30b.
Regionalna izba obrachunkowa, w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 7
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577, z późn. zm.), dotyczących kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu
terytorialnego, kontroluje osiągnięcie w poszczególnych jednostkach samorządu
terytorialnego wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30
ust. 3, z uwzględnieniem art. 30a ust. 3.>

Art. 35.
1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji

programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych
zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi
większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą,
jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć.

2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych.

2a. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca
się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za
warunki pracy.

[4. Kobiety w ciąży, osoby wychowującej dziecko do lat 4 oraz nauczyciela w trakcie
odbywania stażu będącego warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego,
mianowanego lub dyplomowanego nie wolno zatrudniać w godzinach
ponadwymiarowych bez ich zgody.]

<4. Kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do lat 4 oraz nauczycielowi w
trakcie odbywania stażu nie przydziela się pracy w godzinach ponadwymiarowych
bez ich zgody.>

Art. 42.
1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać

40 godzin na tydzień.
[2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia

nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z

uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub
ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;
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2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym
uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i
zainteresowań uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i
doskonaleniem zawodowym.]

<2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia
nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z
uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3
lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia
opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
z tym że w ramach tych zajęć:

a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest
obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach
godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji
dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby
godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin
w tygodniu,

b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany
prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach
nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin
przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i
doskonaleniem zawodowym.>

2a. Nauczyciel, na swój wniosek złożony na piśmie do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem
zajęć w danym roku szkolnym, może realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze w wymiarze określonym w ust. 4a. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na
realizację zajęć w danym roku szkolnym w ustalonym z nauczycielem wymiarze
określonym w ust. 4a, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez organ
prowadzący szkołę arkusza organizacyjnego szkoły.

[2b. W ramach zajęć, o których mowa:
1) w ust. 2 pkt 1 - nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części

ustnej egzaminu maturalnego;
2) w ust. 2 pkt 2 - nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu

sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim
roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i
egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej.]

<2b. W ramach:
1) zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w

przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
2) innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których

mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w
przeprowadzaniu odpowiednio: sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu
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potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego – z
wyjątkiem części ustnej.>

[3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich
rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się, z zastrzeżeniem ust.
2a i 4a, według następujących norm:

Lp. Stanowisko - typ (rodzaj) szkoły

 Tygodniowa liczba
godzin

obowiązkowego
wymiaru zajęć
dydaktycznych,

wychowawczych,
opiekuńczych

1  2  3
1  Nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących

z grupami dzieci 6-letnich
 25

2  Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami dzieci 6-letnich

 22

3  Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących,
liceów profilowanych i liceów uzupełniających, przedmiotów
teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie
zawodowe, w tym w szkołach specjalnych i szkolenia
rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach
poprawczych, przedmiotów artystycznych i
ogólnokształcących w szkołach artystycznych i innych
placówkach kształcenia artystycznego

 18

4  Nauczyciele kolegium nauczycielskiego, z wyjątkiem
nauczycieli kolegium języków obcych, kulturalno-
oświatowego i bibliotekarskiego

 15

5  Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach
szkół

 22

6  Wychowawcy świetlic szkolnych i półinternatów (z wyjątkiem
wychowawców świetlic szkół specjalnych), świetlic i klubów
środowiskowych, w tym: profilaktyczno-wychowawczych i
terapeutycznych, wychowawcy młodzieżowych ośrodków
socjoterapii

 26

7  Wychowawcy internatów, burs, ogrodów jordanowskich,
świetlic dworcowych, stałych szkolnych schronisk
młodzieżowych

 30

8  Wychowawcy ośrodków szkolno-wychowawczych  28
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9  Wychowawcy:

 a) w placówkach socjalizacyjnych, zakładach
   opiekuńczo-leczniczych dla dzieci

 26

 b) w domach wczasów dziecięcych  26

    - w tym na zajęcia dydaktyczne  10

 c) w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
   zakładach poprawczych, schroniskach dla
   nieletnich, świetlicach szkół specjalnych,
   placówkach interwencyjnych, rodzinnych
   ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
   młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zespołach
   pozalekcyjnych zajęć wychowawczych
   zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej,
   wychowawcy realizujący zajęcia w domach pomocy
   społecznej

 24

10  Nauczyciele pałaców młodzieży, młodzieżowych domów
kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych placówek
specjalistycznych, międzyszkolnych ośrodków sportowych
prowadzących bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą
systemem pracownianym

 18

11  Nauczyciele-bibliotekarze bibliotek szkolnych  30

12  Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznej 20 ]

<3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na
ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się,
z zastrzeżeniem ust. 2a i 4a, według następujących norm:

Lp.

Stanowisko – typ (rodzaj) szkoły

Tygodniowa liczba
godzin

obowiązkowego
wymiaru zajęć
dydaktycznych,

wychowawczych,
opiekuńczych

1 2 3
1 Nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli

pracujących z grupami dzieci 6-letnich
25

2 Nauczyciele przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich

22

3 Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych, liceów

18
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ogólnokształcących, liceów profilowanych i liceów
uzupełniających, przedmiotów teoretycznych w szkołach
prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szkołach
specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach
dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, przedmiotów
artystycznych i ogólnokształcących w szkołach
artystycznych i innych placówkach kształcenia
artystycznego

4 Nauczyciele kolegiów nauczycielskich, z wyjątkiem
nauczycieli kolegiów języków obcych, kulturalno-
oświatowego i bibliotekarskiego

15

5 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich
typach szkół

22

6 Wychowawcy świetlic szkolnych i półinternatów (z
wyjątkiem wychowawców świetlic szkół specjalnych),
świetlic i klubów środowiskowych, w tym:
profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych,
wychowawcy młodzieżowych ośrodków socjoterapii

26

7 Wychowawcy internatów, burs, ogrodów
jordanowskich, świetlic dworcowych, stałych szkolnych
schronisk młodzieżowych

30

8 Wychowawcy:
a) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu

socjalizacyjnego, zakładach opiekuńczo-leczniczych
dla dzieci,

b) w domach wczasów dziecięcych
 – w tym na zajęcia dydaktyczne,
c) w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,

zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich,
świetlicach szkół specjalnych, placówkach
opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego,
rodzinnych ośrodkach diagnostyczno- -
konsultacyjnych, młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych, zespołach pozalekcyjnych zajęć
wychowawczych zorganizowanych w zakładach opieki
zdrowotnej, wychowawcy realizujący zajęcia w
domach pomocy społecznej

26

26
10
24

9 Nauczyciele pałaców młodzieży, młodzieżowych domów
kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych
placówek specjalistycznych, międzyszkolnych ośrodków
sportowych

18

10 Nauczyciele – bibliotekarze bibliotek szkolnych 30
11 Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych 20 >

<3a. Obowiązku prowadzenia zajęć w wymiarze określonym w ust. 2 pkt 2 lit. a i b nie
stosuje się do dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela, który obowiązki
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dyrektora lub wicedyrektora szkoły pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu
powierzono to stanowisko, a także do nauczycieli kolegiów nauczycielskich,
nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli szkół
artystycznych i nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a.

3b. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć, wymiar zajęć, o którym
mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i b, w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 7a
pkt 2, obniża się proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zajęć.

3c. Wymiar zajęć, o którym mowa:
1) w ust. 2 pkt 2 lit. a, ulega obniżeniu o 2 godziny,
2) w ust. 2 pkt 2 lit. b, ulega obniżeniu o 1 godzinę

za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie
rozliczeniowym.>

4. (uchylony).
[4a. Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze mogą być realizowane, z zastrzeżeniem

ust. 2a, w wymiarze:
1) od 18 do 27 godzin - przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce:

stanowisko - typ (rodzaj) szkoły, w lp. 3 i 10;
2) od 22 do 26 godzin - przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce:

stanowisko - typ (rodzaj) szkoły, w lp. 5.]
<4a. Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze mogą być realizowane, z

zastrzeżeniem ust. 2a, w wymiarze:
1) od 19 do 27 godzin – przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w

rubryce: stanowisko – typ (rodzaj) szkoły, w lp. 3 i 9;
2) od 23 do 26 godzin – przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w

rubryce: stanowisko – typ (rodzaj) szkoły, w lp. 5.>
5. Pracę wykonywaną w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a

albo ust. 7 uznaje się w zakresie uprawnień pracowniczych za pracę wykonywaną w
pełnym wymiarze zajęć.

5a. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z ust. 4a, nie
może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem godzin doraźnych
zastępstw.

5b. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z ust. 3 i dla
którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje
obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku
szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w
godzinach ponadwymiarowych.

[6. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko
kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
określonych w ust. 3 w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub
zwalnia się ich od obowiązku realizacji tych zajęć. Dotyczy to również nauczyciela, który
obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko
kierownicze.

7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór
pedagogiczny określa:
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1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego;

2) zasady udzielania i rozmiar zniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje
zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3;

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w
ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli szkół
zaocznych, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli w
systemie kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o
których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o
systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie
kształcenia na odległość.

7a. Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela, o których mowa w
ust. 2 pkt 1, są rejestrowane i rozliczane w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć
w okresach tygodniowych.]

<6. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne
stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko
kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności
od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku
realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3.

7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa:
1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego;

2) zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje
zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3;

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół
niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt
1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli
kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość,
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących
zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o
których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy
o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w
kształceniu na odległość.

7a. Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela:
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1) o których mowa w ust. 2 pkt 1, z wyłączeniem zajęć i czynności realizowanych w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na podstawie ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 i
Nr 171, poz. 1056), są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych
odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć;

2) o których mowa w ust. 2 pkt 2, z wyłączeniem zajęć i czynności realizowanych w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na podstawie ustawy
wymienionej w pkt 1, realizowane w wymiarze określonym w ust. 2 w pkt 2
odpowiednio w lit. a i b, są rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych w
dziennikach zajęć pozalekcyjnych.>

8. (uchylony).
9. (uchylony).

Art. 42a.
[1. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego szkołę lub placówkę może nauczycielowi

zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć, na czas określony lub do odwołania, ze względu na doskonalenie się,
wykonywanie pracy naukowej, albo prac zleconych przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę lub placówkę albo ze względu na szczególne
warunki pracy nauczyciela w szkole lub placówce.]

<1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę może określić przypadki, w jakich
nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia.>

2. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może spowodować
zmniejszenia wynagrodzenia oraz ograniczenia innych uprawnień nauczyciela.

3. Nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nie może mieć godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem nauczycieli, o których
mowa w art. 42 ust. 6.

4. (uchylony).

[Art. 91d.
W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w:

1) art. 30 ust. 6 i 10a, art. 42 ust. 7, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7, art. 70a ust. 1 oraz art.
72 ust. 1 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;

2) art. 9g ust. 2, art. 29 ust. 1 oraz art. 53 ust. 3a i 4 - wykonuje odpowiednio: wójt,
burmistrz (prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa;

3)  art. 6a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 i 13, art. 9b ust. 3, 3a i 4 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 pkt 1, art.
9f ust. 1, art. 9g ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 18 ust. 4 i 5, art. 19 ust. 1, art. 22 ust. 1, art.
26 ust. 2, art. 31, art. 42a ust. 1, art. 54 ust. 2 i 5, art. 56 ust. 2, art. 61 ust. 3, art. 63
ust. 2, art. 66 ust. 1, art. 82 ust. 2 oraz art. 83 ust. 1 i 1a - wykonuje odpowiednio:
wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.]

<Art. 91d.
W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w:



- 18 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

1) art. 30 ust. 6 i 10a, art. 42 ust. 7, art. 42a ust. 1, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7, art.
70a ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 – wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada
powiatu, sejmik województwa;

2) art. 9g ust. 2, art. 29 ust. 1, art. 30a oraz art. 53 ust. 3a i 4 – wykonuje
odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd
województwa;

3) art. 6a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 i 13, art. 9b ust. 3, 3a i 4 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 pkt 1,
art. 9f ust. 1, art. 9g ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 18 ust. 4 i 5, art. 19 ust. 1, art. 22
ust. 1, art. 26 ust. 2, art. 31, art. 54 ust. 2 i 5, art. 56 ust. 2, art. 61 ust. 3, art. 63
ust. 2, art. 66 ust. 1, art. 82 ust. 2 oraz art. 83 ust. 1 i 1a – wykonuje
odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek
województwa.>


