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akty prawne

ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943)

ustawa z 7.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

ustawa z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27.10.2009 r. w sprawie wyma-
gań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora 
oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i rodza-
jach publicznych placówek (Dz.U. poz. 1436 ze zm.)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8.04.2010 r. w sprawie regu-
laminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej 
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. poz. 373 ze zm.)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie regula-
minu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicz-
nej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicz-
nej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. poz. 1587)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wyma-
gań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora 
oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej 
szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej 
placówce (Dz.U. poz. 1597)

@  doStęp  
on-line
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Wykaz skrótów

akty prawne

p.w.u.p.o. ustawa z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzają-
ce ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 60 ze zm.)

rozporządzenie 
z 2009 r.

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 27.10.2009 r. w sprawie wymagań, jakim powin-
na odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dy-
rektora oraz inne stanowisko kierownicze w po-
szczególnych typach publicznych szkół i rodzajach 
publicznych placówek (Dz.U. poz. 1436 ze zm.)

r.r.k. z 2010 r. / 
rozporządzenie 

z 2010 r.

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 8.04.2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na 
stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub pub-
licznej placówki oraz trybu pracy komisji konkur-
sowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 ze zm.)

r.r.k z 2017 r. / 
rozporządzenie 

w sprawie regu-
laminu konkursu 

z 2017 r. 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na 
stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, 
publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły 
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz 
trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. poz. 1587)

r.w.d. z 2017 r. / 
rozporządzenie 

w sprawie wyma-
gań z 2017 r.

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrek-
tora oraz inne stanowisko kierownicze w publicz-
nym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, 
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz pub-
licznej placówce (Dz.U. poz. 1597)

u.p.o. ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

u.s.o. ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
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Słowo wstępne

Ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) przynio-
sły zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu dotychczasowego systemu oświaty. Doty-
czą one m.in. ustroju szkolnego, kształcenia ogólnego i zawodowego, finansowania 
oświaty, organizacji nadzoru pedagogicznego, systemu egzaminów zewnętrznych, 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, ruchu kadrowego i wielu innych spraw wy-
nikających z tych zmian. W odpowiedzi na realne wyzwania dla kadry kierowniczej 
oświaty w zakresie określonego problemu powstała ta książka.

ABC praktyki prawa oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagających 
zrozumieć oraz stosować przepisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu 
odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej, uwzględniająca zmiany w syste-
mie oświaty. Przejrzysta forma publikacji dostępnej zarówno w wersji papierowej, 
jak i on-line ułatwia codzienne jej użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i dru-
kowanie dokumentów.

Każdy tytuł z serii prezentuje niezbędny zakres wiedzy. Składają się nań:
 • podstawa prawna, czyli przepisy regulujące konkretne zadanie lub obowiązek,
 • praktyczne omówienie przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę 

na najważniejsze zagadnienia oraz praktykę stosowania,
 • wzory pism i dokumentów,
 • wzory regulaminów i procedur postępowania,
 • praktyczne odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające zarówno z powta-

rzających się, jak i ze specyficznych problemów,
 • orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu 

organizacji i funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz praw i obowiązków na-
uczycieli.

Forma publikacji podporządkowana jest zasadzie praktyczności. Służą jej:
 • podział na oddzielne publikacje dedykowane poszczególnym problemom praw-

nym,
 • ustrukturyzowanie materiału, opisane powyżej,
 • graficzne oznakowanie poszczególnych kategorii informacji i dokumentów,
 • marginesy pozwalające na prowadzenie notatek,
 • format zeszytów akademickich, pozwalający na czytelne rozłożenie materiału,
 • duża czcionka i światło między akapitami oraz poszczególnymi kategoriami in-

formacji,
 • wzory dokumentów i regulaminów,
 • procedury opisujące poszczególne zadania i proces postępowania,
 • możliwość edytowania i drukowania dokumentów, regulaminów i procedur 

dzięki dołączonym do zeszytów kodom dostępu do wersji elektronicznej.
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Częste zmiany prawa w zakresie organizacji oświaty, szybkość ich wprowadzania, 
niejasność przepisów skutkują problemami interpretacyjnymi, na które zwraca rów-
nież uwagę Biuro Analiz Sejmowych. Niezrozumienie potwierdzają pytania kierowa-
ne do redakcji Lex Prawo Oświatowe wydawnictwa Wolters Kluwer Polska – lidera 
informacji prawnej.

Z drugiej strony dyrektorzy szkół i przedszkoli, jako osoby odpowiedzialne za cało-
kształt zdarzeń występujących na terenie prowadzonych przez nich placówek, po-
winni wiedzieć, że znajomość przepisów oraz umiejętność ich interpretacji wzmac-
nia autonomię, pomaga w realizacji zadań oraz zabezpiecza przed popełnianiem 
błędów.

W serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego ukazały się następujące tytuły kierowane 
zarówno do szkół, jak i do przedszkoli, a także organów prowadzących:
 • Kontrola zarządcza w oświacie,
 • Rekrutacja do przedszkoli (wydania z 2015 r. i 2016 r.),
 • Rekrutacja do szkół,
 • Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach,
 • Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli,
 • Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych,
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu,
 • Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym,
 • Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy 

ustroju szkolnego,
 • Statuty przedszkola i szkoły podstawowej po reformie oświaty.

Życzymy Państwu, aby prawo nie było trudne. Z tym przesłaniem tworzyliśmy 
serię ABC Praktyki Prawa Oświatowego – zachęcamy do lektury oraz wykorzy-
stywania materiałów zgromadzonych w zeszytach i na stronie internetowej 
www.praktykaprawa.oswiata.abc.com.pl. Mamy nadzieję, że przygotowane pub-
likacje pomogą Państwu poznać i zrozumieć obowiązujące przepisy oraz zastosować 
zapisane w nich prawa, obowiązki i procedury.

Elżbieta Piotrowska-Albin
Wolters Kluwer Polska SA
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1. Wprowadzenie

Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się w drodze konkursu – jest 
to podstawowa zasada obowiązująca na gruncie przepisów Prawa oświatowego. 
Sposób powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki obwarowany jest 
przepisami prawa – w tym przepisami Prawa oświatowego oraz rozporządzeń wy-
konawczych. W dniu 11.08.2017 r. zostały podpisane nowe rozporządzenia dotyczące 
przedmiotowej kwestii.
Niniejsze opracowanie omawia najważniejsze zagadnienia związane z procesem po-
wierzania stanowiska dyrektora ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia 
praktyczne, jak również akcentuje najistotniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzo-
ne w przedstawionym temacie.

1. W
prow

adzenie
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2. Zagadnienie ogólne. Wymagania stawiane 
kandydatom na dyrektora

Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki należy do wyłącznej 
kompetencji organu prowadzącego. Zasada ta została wyrażona w art. 63 
ust. 1 u.p.o. i stanowi powtórzenie obowiązującego do 31.08.2017 r. zapisu 
art. 36a ust. 1 u.s.o. Powierzanie stanowiska przez organ prowadzący szkołę lub 
placówkę dotyczy zarówno sytuacji, gdy kandydat został wyłoniony w drodze kon-
kursu, jak i sytuacji, gdy kandydatowi zostało powierzone to stanowisko w trybie 
pozakonkursowym. Zadania organu prowadzącego – w przypadku szkół i placówek 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonuje, stosownie 
do art. 29 ust. 1 pkt 2 u.p.o., wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, 
zarząd województwa. W tym celu wójt wydaje zarządzenie w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, natomiast zarząd powiatu i zarząd wo-
jewództwa – uchwałę.
Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki następuje przede wszystkim 
w trybie konkursowym.
Wymagania, jakie muszą spełnić kandydaci na dyrektorów szkół lub placówek, znaj-
dują się w dwóch aktach prawnych:
 – rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wyma-

gań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz 
inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole 
podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce 
(Dz.U. poz. 1597);

 – rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27.10.2009 r. w sprawie wyma-
gań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz 
inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i ro-
dzajach publicznych placówek (Dz.U. poz. 1436 ze zm.).

Przepisy rozporządzenia z 2009 r. zachowały moc na podstawie art. 363 p.w.u.p.o.
Na podstawie powołanej regulacji, przepisy rozporządzeń wydanych na podstawie 
art. 36 ust. 3 u.s.o. zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w:
 – dotychczasowym gimnazjum,
 – trzyletnim liceum ogólnokształcącym,
 – czteroletnim technikum,
 – klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole 

I stopnia,
 – dotychczasowej szkole policealnej,
 – dotychczasowej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.
Z zestawienia obydwu aktów prawnych wynika, że przepisy rozporządzenia 
z 11.08.2017 r. zostały uściślone. Doprecyzowano, że stanowisko dyrektora pub-
licznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponad-
podstawowej oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub 
dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, Ko

m
en
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podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce 
(Dz.U. poz. 1597);

 – rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27.10.2009 r. w sprawie wyma-
gań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz 
inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i ro-
dzajach publicznych placówek (Dz.U. poz. 1436 ze zm.).

Przepisy rozporządzenia z 2009 r. zachowały moc na podstawie art. 363 p.w.u.p.o.
Na podstawie powołanej regulacji, przepisy rozporządzeń wydanych na podstawie 
art. 36 ust. 3 u.s.o. zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w:
 – dotychczasowym gimnazjum,
 – trzyletnim liceum ogólnokształcącym,
 – czteroletnim technikum,
 – klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole 

I stopnia,
 – dotychczasowej szkole policealnej,
 – dotychczasowej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.
Z zestawienia obydwu aktów prawnych wynika, że przepisy rozporządzenia 
z 11.08.2017 r. zostały uściślone. Doprecyzowano, że stanowisko dyrektora pub-
licznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponad-
podstawowej oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub 
dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, 

magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifika-
cje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub pla-
cówce. Z dalszych przepisów rozporządzenia wynikają odstępstwa od tej zasady, 
np. z § 2 r.w.d. z 2017 r. wynika, że stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, 
z wyjątkiem przedszkola specjalnego, oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły 
podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również 
nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada tytuł zawodowy licencjat, 
inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmo-
wania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej.
Ponadto wymagania stawiane dyrektorom, określone w rozporządzeniu w sprawie 
wymagań z 2017 r. uzupełniono o konieczność posiadania pełnej zdolności do czyn-
ności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych. W rozporządzeniu z 2009 r. 
taki wymóg sformułowany był wprost tylko w odniesieniu do kandydata niebędą-
cego nauczycielem.
Nowym rozwiązaniem jest sformułowanie wymogu wobec cudzoziemca. Zgodnie 
z § 1 pkt 11 r.w.d. z 2017 r. cudzoziemiec musi posiadać znajomość języka polskiego 
poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z 7.10.1999 r. o języku polskim 
(Dz.U. z 2011 r. poz. 224 ze zm.).
Przepisy rozporządzenia w sprawie wymagań z 2017 r. określają również sytuację 
prawną dyrektorów zajmujących to stanowisko w dniu 1.09.2017 r. Zgodnie z zapi-
sem § 13 ust. 1 powołanego rozporządzenia, do osób zajmujących w dniu wejścia 
w życie rozporządzenia stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej 
szkoły i publicznej placówki lub zespołu publicznych przedszkoli, szkół lub placó-
wek oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół 
przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawi-
cielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się wymagania określone 
w przepisach rozporządzenia z 2009 r. do końca okresu, na jaki odpowiednio po-
wierzono to stanowisko lub powołano na to stanowisko.
Ponadto w konkursach na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicz-
nej szkoły i publicznej placówki lub zespołu publicznych przedszkoli, publicznych 
szkół lub publicznych placówek oraz na stanowisko dyrektora publicznej szkoły 
lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie 
konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, ogło-
szonych przed dniem 1.09.2017 r., a także do osób wyłonionych w wyniku tych kon-
kursów stosuje się wymagania określone w przepisach rozporządzenia z 2009 r. do 
końca okresu, na jaki następuje odpowiednio powierzenie stanowiska dyrektora lub 
powołanie na to stanowisko.
Natomiast w konkursach na stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub 
placówek oraz na stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół przy przedstawi-
cielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojsko-
wym Rzeczypospolitej Polskiej, w skład którego wchodzą publiczne przedszkole, 
publiczna szkoła podstawowa, publiczna szkoła ponadpodstawowa lub publiczna 
placówka oraz dotychczasowe publiczne gimnazjum lub dotychczasowa publiczna 
szkoła ponadgimnazjalna, ogłoszonych po wejściu w życie rozporządzenia w spra-
wie wymagań z 2017 r., stosuje się wymagania określone w tym rozporządzeniu.
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3. ogłoszenie konkursu na stanowisko 
dyrektora. zmiany w stosunku 
do dotychczasowych regulacji

Pierwszym etapem procedury konkursowej jest ogłoszenie konkursu na 
stanowisko dyrektora. W aktualnym stanie prawnym obowiązują w tym 
zakresie dwa akty prawne:
 – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8.04.2010 r. w sprawie regulami-

nu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki 
oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 ze zm.),

 – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie regula-
minu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej 
szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej pla-
cówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. poz. 1587).

Rozporządzenie z 2010 r. ma zastosowanie do czasu zakończenia kształcenia w:
 – dotychczasowym gimnazjum,
 – trzyletnim liceum ogólnokształcącym,
 – czteroletnim technikum,
 – klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole 

I stopnia,
 – dotychczasowej szkole policealnej,
 – dotychczasowej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.
Fakt ten wynika z zapisu art. 363 p.w.u.p.o. Przepis ten stanowi jednocześnie upo-
ważnienie dla ministra właściwego do spraw oświaty do dokonywania zmian w roz-
porządzeniu z 2010 r.
Na potrzeby niniejszego opracowania skoncentrowano się na przepisach nowego 
rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu z 2017 r., z akcentowaniem różnic, 
które wynikają z porównania z przepisami rozporządzenia z 2010 r.
Na gruncie obydwu aktów prawnych przewidziano, że konkurs na stanowisko dy-
rektora ogłasza organ prowadzący. W obydwu aktach prawnych wskazano również, 
jakie elementy zawiera ogłoszenie o konkursie. W § 1 ust. 2 r.r.k. z 2017 r. przewidzia-
no, że ogłoszenie o konkursie zawiera:
 1) oznaczenie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub 

publiczną placówkę;
 2) nazwę i adres publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placów-

ki, których dotyczy konkurs;
 3) wskazanie wymagań wobec kandydatów na stanowisko dyrektora publicznego 

przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, określonych w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 62 ust. 4 u.p.o.;

 4) wskazanie wymaganych dokumentów:
a) uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i roz-

woju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,Ko
m
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P R A W O  N I E  M U S I  B Y Ć  T R U D N E  

W publikacji Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w świetle nowych regulacji prawnych 
przedstawiono poszczególne etapy procedury powierzenia stanowiska dyrektora szkoły – od ogłoszenia 
konkursu po zatwierdzenie lub unieważnienie jego wyników. Uwzględniono przy tym najnowsze zmiany 
legislacyjne wynikające z przepisów:
– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpo-

wiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przed-
szkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce;

– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na sta-
nowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponad-
podstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

W opracowaniu omówiono ponadto przepisy do tej pory obowiązujące, które zachowały moc prawną 
w niektórych typach szkół, a także dokonano analizy porównawczej dotychczasowych i nowych regulacji 
prawnych. Poruszono również kwestie budzące wątpliwości interpretacyjne w kontekście orzecznictwa 
sądowoadministracyjnego oraz zawarto przykładowe wzory pism, które mogą być wykorzystane podczas 
procedury konkursowej. 

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oraz potencjalnych kandydatów 
na to stanowisko.

ABC Praktyki Prawa Oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagająca zrozumieć oraz stosować 
przepisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej.  
Przejrzysta forma materiałów dostępnych zarówno w wersji  papierowej, jak i on-line ułatwia codzienne 
ich użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów.

Każdy zeszyt w serii prezentuje niezbędną w danym temacie wiedzę:
– podstawę prawną, czyli przepisy regulujące konkretny zakres zadania lub obowiązku,
– praktyczne omówienia przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę na najważniejsze zagad-

nienia oraz praktykę stosowania,
– wzory pism i dokumentów,
– wzory regulaminów i procedur postępowania,
– odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające z powtarzających się, jak też specyficznych problemów,
– orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu organizacji i funkcjonowa-

nia szkół oraz przedszkoli, a także praw i obowiązków nauczycieli.
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