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W opracowaniu omówiono prawa i obowiązki nauczycieli określone w przepisach 
ustawy – Karta Nauczyciela i obejmujące m.in. wymagania kwalifi kacyjne nauczycieli, 
nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, warunki pracy oraz 
wynagrodzenia, nagrody i odznaczenia, uprawnienia socjalne i urlopy, rozwój zawo-
dowy, odpowiedzialność dyscyplinarną. 

W 10. wydaniu komentarza Autorzy szczegółowo przeanalizowali zmiany dokonane 
ustawą z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, obowią-
zujące od 1.09.2017 r. i dotyczące powiązania oceny pracy nauczyciela z systemem 
awansu zawodowego, uszczegółowienia zasad jej dokonywania oraz doskonalenia 
zawodowego nauczycieli za granicą. 

Ponadto w publikacji uwzględniono nowelizację wprowadzoną ustawą z 27.10.2017 r. 
o fi nansowaniu zadań oświatowych obowiązującą od 1.01.2018 r. i dotyczącą:
– wymogu zatrudnienia nauczycieli na podstawie umowy o pracę w szkołach i placów-

kach niepublicznych, 
– wymiaru urlopu wypoczynkowego dyrektorów szkół, 
– zmian w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz w zasadach udziela-

nia urlopu dla poratowania zdrowia, a także wprowadzenia zapisu umożliwiającego 
przyznanie nauczycielowi tzw. urlopu uzupełniającego,

– wprowadzenia nowego składnika wynagrodzenia, tj. dodatku za wyróżniającą pracę.  

Komentarz omawia także zmiany przyszłe, wchodzące w życie 1.09.2018 r. i 1.01.2019 r., 
które dotyczą: oceny pracy nauczyciela i dyrektora, awansu zawodowego, nawiązania, 
zmiany i rozwiązania stosunku pracy, wymiaru czasu pracy, spraw socjalnych oraz fi -
nansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Komentarz jest dziełem radców prawnych, posiadających wieloletnie doświadczenie zdoby-
te podczas pracy w obsłudze prawnej administracji oświatowej. Niejednokrotnie w orzecz-
nictwie polskich sądów powoływano się na poglądy Autorów zawarte w opracowaniu. 

Publikacja jest przeznaczona dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowni-
ków samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką 
oświatową.
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WYKAZ SKRÓTÓW

Źródła prawa

Karta praw 
i obowiązków 
nauczyciela

– ustawa z  27.04.1972  r. –  Karta praw i  obowiązków 
nauczyciela (Dz.U. Nr 16, poz. 114 ze zm.)

k.c. – ustawa z  23.04.1964  r. –  Kodeks cywilny (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 459 ze zm.)

k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2204 ze zm.)

KN – ustawa z  26.01.1982  r. –  Karta Nauczyciela (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1189 ze zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. 
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

k.p. – ustawa z  26.06.1974  r. –  Kodeks pracy (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 108 ze zm.)

k.p.a. – ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywil-
nego (Dz.U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.)

k.p.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karne-
go (Dz.U. z 2017 r. poz. 1904 ze zm.)

nowela 
z 5.06.1992 r.

– ustawa z 5.06.1992 r. o zmianie ustawy – Karta Na-
uczyciela (Dz.U. Nr 53, poz. 252 ze zm.)

nowela 
z 14.06.1996 r.

– ustawa z 14.06.1996 r. o zmianie ustawy – Karta Na-
uczyciela (Dz.U. Nr 87, poz. 396)
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nowela 
z 24.07.1998 r.

– ustawa z  24.07.1998  r. o  zmianie niektórych ustaw 
określających kompetencje organów administracji 
publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa 
(Dz.U. Nr 106, poz. 668 ze zm.)

nowela 
z 18.02.2000 r.

– ustawa z 18.02.2000 r. o zmianie ustawy – Karta Na-
uczyciela oraz o  zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz.U. Nr 19, poz. 239 ze zm.)

nowela 
z 23.08.2001 r.

– ustawa z  23.08.2001  r. o  zmianie ustawy o  systemie 
oświaty, ustawy –  Przepisy wprowadzające reformę 
ustroju szkolnego, ustawy – Karta Nauczyciela oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. Nr 111, poz. 1194 ze zm.)

nowela 
z 27.06.2003 r.

– ustawa z 27.06.2003 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz o  zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz.U. Nr 137, poz. 1304)

nowela 
z 14.11.2003 r.

– ustawa z  14.11.2003  r. o  zmianie ustawy –  Kodeks 
pracy oraz o  zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz.U. Nr 213, poz. 2081)

nowela 
z 15.07.2004 r.

– ustawa z 15.07.2004 r. o zmianie ustawy – Karta Na-
uczyciela oraz o  zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz.U. Nr 179, poz. 1845)

nowela 
z 17.12.2004 r.

– ustawa z  17.12.2004  r. o  zmianie ustawy o  świad-
czeniach pieniężnych z  ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 71)

nowela 
z 18.10.2006 r.

– ustawa z 18.10.2006 r. o zmianie i uchyleniu niektó-
rych upoważnień do wydawania aktów wykonaw-
czych (Dz.U. Nr 220, poz. 1600)

nowela 
z 11.04.2007 r.

– ustawa z 11.04.2007 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz o  zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz.U. Nr 80, poz. 542)

nowela 
z 25.07.2008 r.

– ustawa z  25.07.2008  r. o  zmianie ustawy o  syste-
mie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz usta-
wy o  postępowaniu w  sprawach nieletnich (Dz.U. 
Nr 145, poz. 917 ze zm.)

nowela 
z 21.11.2008 r.

– ustawa z 21.11.2008 r. o zmianie ustawy – Karta Na-
uczyciela (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1)
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nowela 
z 19.03.2009 r.

– ustawa z 19.03.2009 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz o  zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz.U. Nr 56, poz. 458 ze zm.)

nowela 
z 20.02.2015 r.

– ustawa z  20.02.2015  r. o  zmianie ustawy o  syste-
mie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 357)

nowela 
z 5.08.2015 r.

– ustawa z  5.08.2015  r. o  opiniodawczych zespołach 
sądowych specjalistów (Dz.U. poz. 1418 ze zm.)

nowela 
z 18.03.2016 r.

– ustawa z  18.03.2016  r. o  zmianie ustawy –  Karta 
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 668)

p.s.w. – ustawa z 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.)

r.o.k.d. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z  18.08.2017  r. w  sprawie organizacji kształcenia 
dzieci obywateli polskich czasowo przebywających 
za granicą (Dz.U. poz. 1648 ze zm.)

r.s.p.b.l. – rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecz-
nej z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 
w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067 ze zm.)

r.s.s.k. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575)

r.s.w.m.s. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania 
za pracę w  dniu wolnym od pracy (Dz.U. z  2014  r. 
poz. 416 ze zm.)

r.s.z.u.w. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 26.06.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad usta-
lania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego 
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za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. Nr  71, 
poz. 737 ze zm.)

r.u.s.a. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 1.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 393)

r.u.s.a. z 2004 r. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stop-
ni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 
Nr 260, poz. 2593 ze zm.)

u.d.w.r. – ustawa z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodze-
niu rocznym dla pracowników jednostek sfery bu-
dżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2217 ze zm.)

u.e.p. – ustawa z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 664 ze zm.)

u.e.r. – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z  2017  r. 
poz. 1383 ze zm.)

u.f.z.o. – ustawa z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświa-
towych (Dz.U. poz. 2203)

u.k.w. – ustawa z 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 966 ze zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa z  26.07.1991  r. o  podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.)

pr. ośw. – ustawa z  14.12.2016  r. –  Prawo oświatowe (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 69 ze zm.)

u.p.s. – ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)

u.p.s. z 1990 r. – ustawa z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządo-
wych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)

u.p.społ. – ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)

p.w.p.o. – ustawa z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające usta-
wę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)

u.r.s.z. – ustawa z 23.05.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbio-
rowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 399 ze zm.)
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u.s.g. – ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1875)

u.s.o. – ustawa z  7.09.1991  r. o  systemie oświaty (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)

u.s.z.r. – ustawa z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach roz-
wiązywania z pracownikami stosunków pracy z przy-
czyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z  2016  r. 
poz. 1474)

u.s.z.r. z 1989 r. – ustawa z  28.12.1989  r. o  szczególnych zasadach 
rozwiązywania z  pracownikami stosunków pra-
cy z  przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz.U. 
z 2002 r. Nr 112, poz. 980 ze zm.)

u.w.r. – ustawa z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697)

u.z.z. – ustawa z  23.05.1991  r. o  związkach zawodowych 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1881)

z.u.o.p. – zarządzenie Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej 
z  23.12.1989  r. w  sprawie ustalania okresów pracy 
i innych okresów uprawniających do nagrody jubile-
uszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (M.P. 
Nr 44, poz. 358 ze zm.)

Czasopisma i oficjalne publikatory

Biul. SN – Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego
CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
Dz.Urz. Dolno. – Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
Dz.Urz. Lubel. – Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Dz.Urz. Lubus. – Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Dz.Urz. Łódzk. – Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
Dz.Urz. Małop. – Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Dz.Urz. MEN – Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej
Dz.Urz. MKiDN – Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego
Dz.Urz. MOiW – Dziennik Urzędowy Ministra Oświaty i Wychowania
Dz.Urz. Podka. – Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego



Wykaz skrótów

Dz.Urz. Podla. – Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Dz.Urz. Pomor. – Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Dz.Urz. Śląsk. – Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Dz.Urz. Warmi. – Dziennik Urzędowy Województwa Warmińskiego
Dz.Urz. Wielk. – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
Dz.Urz. Zachodn. – Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomor-

skiego
Mon. Pr. Pr. – Monitor Prawa Pracy
NZS – Nowe Zeszyty Samorządowe
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSA WSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 

i wojewódzkich sądów administracyjnych
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izby Pracy, Ubez-

pieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór 

urzędowy, seria A
OwSS – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
PiZS – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Pr. Pr. – Prawo Pracy
Sł. Prac. – Służba Pracownicza
Inne
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
RIO – regionalna izba obrachunkowa
SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
WSA – wojewódzki sąd administracyjny



USTAWA

z dnia 26 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1189; zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej za-
wodu nauczyciela zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami, otwierając 
niniejszą ustawą drogę do dalszych uregulowań prawnych systemu 
edukacji narodowej, stanowi się, co następuje:
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ROZDZIAŁ 1

Postanowienia wstępne

 Art. 1. [Zakres podmiotowy ustawy]

1. Ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pe-
dagogiczni zatrudnieni w:
 1) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placów-

kach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie  usta-
wy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 59), z zastrzeżeniem  ust. 2 pkt la, lb oraz  pkt 2 lit. a;

 2) zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich działa-
jących na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o po-
stępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654 
oraz z 2017 r. poz. 773);

 3) (uchylony).
 4) publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.
1a. (uchylony).
2. Ustawie podlegają również, w zakresie określonym ustawą:
 1) nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stano-

wiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w:
a) urzędach organów administracji rządowej,
b) kuratoriach oświaty,
c) specjalistycznej jednostce nadzoru,
d) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komi-

sjach egzaminacyjnych,



 Art. 1
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e) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakłada-
mi poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz szkołami 
przy zakładach karnych;

 1a) nauczyciele zatrudnieni w  publicznych szkołach i  szkolnych 
punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyploma-
tycznych, urzędach konsularnych i  przedstawicielstwach woj-
skowych Rzeczypospolitej Polskiej;

    1b) nauczyciele zatrudnieni w  publicznych placówkach doskona-
lenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych pla-
cówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz 
publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmio-
tów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, oraz 
publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów 
zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o których mowa od-
powiednio w  art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b,  ust. 6 i  ust. 7 pkt 2 i  ust. 14 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

  2) nauczyciele zatrudnieni w:
a) publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach prowa-

dzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące 
jednostkami samorządu terytorialnego,

b) przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz szkołach niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych;

c)1 publicznych innych formach wychowania przedszkolnego pro-
wadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące 
jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych 
innych formach wychowania przedszkolnego;

 3) nauczyciele urlopowani na podstawie przepisów ustawy z  dnia 
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881);

 4) pracownicy zatrudnieni u  pracodawców niewymienionych 
w  ust.  1 oraz ust.  2 pkt  1–3, pełniący funkcję instruktorów 
praktycznej nauki zawodu oraz kierowników praktycznej na-
uki zawodu, posiadający kwalifikacje określone dla nauczycieli 

 1 Art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. c dodana przez art. 76 pkt 1 ustawy z 27.10.2017 r. (Dz.U. poz. 2203) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 1.09.2018 r.
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praktycznej nauki zawodu oraz wykonujący pracę dydaktyczną 
i wychowawczą w wymiarze przewidzianym dla tych nauczycieli;

 5) pracownicy zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach Pracy na sta-
nowiskach wychowawców, pedagogów oraz na stanowiskach kie-
rowniczych, posiadający kwalifikacje, o których mowa w art. 9 
ust. 1 pkt 1, wykonujący pracę dydaktyczną i wychowawczą co 
najmniej w połowie obowiązującego ich czasu pracy.

 1. Przepisy tego artykułu wyznaczają zakres podmiotowy obowiązywania 
Karty Nauczyciela. Obejmuje on przede wszystkim nauczycieli, wycho-
wawców i  innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w pub-
licznych przedszkolach, szkołach i  placówkach wymienionych w  art.  2 
pr. ośw., a także pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placów-
kach resortu sprawiedliwości działających na podstawie przepisów usta-
wy z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1654 ze zm.). Wymienione osoby są objęte pełnym zakresem przepi-
sów Karty Nauczyciela.

W związku z przekształceniem ustawą z 5.08.2015 r. o opiniodawczych 
zespołach sądowych specjalistów (Dz.U. poz.  1418 ze  zm.) rodzinnych 
ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych w opiniodawcze zespoły sądo-
wych specjalistów przepisom Karty Nauczyciela przestali podlegać pra-
cownicy pedagogiczni zatrudnieni dotychczas w rodzinnych ośrodkach 
diagnostyczno-konsultacyjnych. Z  dniem wejścia w  życie wymienionej 
ustawy wygasły zatem posiadane przez dotychczasowych pracowników 
pedagogicznych tych ośrodków uprawnienia wynikające z  Karty Na-
uczyciela, z wyjątkiem uprawnień emerytów i rencistów, o których mowa 
w art. 53 ust. 2 i 3a, art. 54 ust. 4, art. 56 i art. 58 w zw. z art. 60 oraz art. 72 
ust. 4 KN. Dla emerytów i rencistów odpis na zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych, o którym mowa w art. 53 ust. 2 KN, dokonywany jest 
w  sądzie okręgowym, w  którym działa opiniodawczy zespół sądowych 
specjalistów.

W specyficznej sytuacji znaleźli się natomiast pracownicy publicznych 
placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuń-
czych, działających na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. 
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W opracowaniu omówiono prawa i obowiązki nauczycieli określone w przepisach 
ustawy – Karta Nauczyciela i obejmujące m.in. wymagania kwalifi kacyjne nauczycieli, 
nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, warunki pracy oraz 
wynagrodzenia, nagrody i odznaczenia, uprawnienia socjalne i urlopy, rozwój zawo-
dowy, odpowiedzialność dyscyplinarną. 

W 10. wydaniu komentarza Autorzy szczegółowo przeanalizowali zmiany dokonane 
ustawą z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, obowią-
zujące od 1.09.2017 r. i dotyczące powiązania oceny pracy nauczyciela z systemem 
awansu zawodowego, uszczegółowienia zasad jej dokonywania oraz doskonalenia 
zawodowego nauczycieli za granicą. 

Ponadto w publikacji uwzględniono nowelizację wprowadzoną ustawą z 27.10.2017 r. 
o fi nansowaniu zadań oświatowych obowiązującą od 1.01.2018 r. i dotyczącą:
– wymogu zatrudnienia nauczycieli na podstawie umowy o pracę w szkołach i placów-

kach niepublicznych, 
– wymiaru urlopu wypoczynkowego dyrektorów szkół, 
– zmian w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz w zasadach udziela-

nia urlopu dla poratowania zdrowia, a także wprowadzenia zapisu umożliwiającego 
przyznanie nauczycielowi tzw. urlopu uzupełniającego,

– wprowadzenia nowego składnika wynagrodzenia, tj. dodatku za wyróżniającą pracę.  

Komentarz omawia także zmiany przyszłe, wchodzące w życie 1.09.2018 r. i 1.01.2019 r., 
które dotyczą: oceny pracy nauczyciela i dyrektora, awansu zawodowego, nawiązania, 
zmiany i rozwiązania stosunku pracy, wymiaru czasu pracy, spraw socjalnych oraz fi -
nansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Komentarz jest dziełem radców prawnych, posiadających wieloletnie doświadczenie zdoby-
te podczas pracy w obsłudze prawnej administracji oświatowej. Niejednokrotnie w orzecz-
nictwie polskich sądów powoływano się na poglądy Autorów zawarte w opracowaniu. 

Publikacja jest przeznaczona dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowni-
ków samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką 
oświatową.

karta nauczyciela
Komentarz
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