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BIP – Biuletyn Informacji Publicznej
Dz.U. – Dziennik Ustaw
Dz.Urz. MF – Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
GKO – Główna Komisja Orzekająca Ministerstwa Finansów
JST – jednostka samorządu terytorialnego
k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. 
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k.n. – ustawa z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. 
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r.a.z.n. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26.07.2018 r. 

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez na-
uczycieli (Dz.U. poz. 1574)
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r.d.s. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26.04.2018 r. 
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych dru-
ków szkolnych (Dz.U. poz. 939 ze zm.)

r.n.p. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. 
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 1658).

r.o.n.r. – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14.04.1992 r. 
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w szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155 ze zm.)

r.o.p.n. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29.05.2018 r. 
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w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i pub-
licznych przedszkoli (Dz.U. poz. 649 ze zm.)

r.o.r.s. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. 
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 ze 
zm.)

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

r.w.s.d. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zaj-
mująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierowni-
cze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, 
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce 
(Dz.U. poz. 1597)

r.z.t.p. – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. 
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 283)

Wykaz skrótowców i skrótów
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r.z.w.f. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29.06.2017 r. 
w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych za-
jęć wychowania fi zycznego (Dz.U. poz. 1322)

SIP – społeczny inspektor pracy 
SN – Sąd Najwyższy
u.d.i.p. – ustawa z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)
u.f.p. – ustawa z 27.08.2009 r. o fi nansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2077 ze zm.)
u.f.z.o. – ustawa z 27.10.2017 r. o fi nansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 

poz. 2203 ze zm.)
u.j.p. – ustawa z 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931 

ze zm.)
u.o.m.f.p. – ustawa z 20.01.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funk-

cjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1169)

u.o.n.d.f. – ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny fi nansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 
ze zm.)

u.o.p.d.g. – ustawy z 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalno-
ści gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1393 ze zm.)

u.r. – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 351 ze zm.)

u.RDS – ustawa z 24.07.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232)

u.r.z.s.n. – ustawa z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 511 ze zm.)

u.s.g. – ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506)

u.s.m. – ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 511)

u.s.o. – ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1457 ze zm.)

Wykaz skrótowców i skrótów
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u.ś.p.c.m. – ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1368 ze zm.)

ustawa 
lustracyjna

– ustawa z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści 
tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.)

WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny
ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wykaz skrótowców i skrótów



Rozdział 1

POWIERZENIE I ODWOŁANIE 
ZE STANOWISKA DYREKTORA

SZKOŁY I PLACÓWKI

Ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 
ze zm.) w art. 63 ust. 10 wprowadza zasadę konkursowego wyłaniania 
kandydatów na dyrektorów szkół i placówek. Oczywiście od tej za-
sady przewidziane są odstępstwa, niemniej jest to podstawowa forma, 
w jakiej odbywa się obsadzanie tego stanowiska.

Zgodnie z przepisami tej ustawy stanowisko dyrektora szkoły pla-
cówki oświatowej powierza organ prowadzący placówkę, a kandydata 
na to stanowisko wyłania się w drodze konkursu. Jeżeli do konkursu 
nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyło-
niono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko kandy-
datowi ustalonemu w porozumieniu z organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady 
pedagogicznej.

Szczegółowe kwestie dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać 
osoba zajmująca stanowisko dyrektora, reguluje rozporządzenie Mi-
nistra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz 
inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej 
szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz pub-
licznej placówce (Dz.U. poz. 1597).
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Konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki 
ogłasza organ prowadzący placówkę. Informuje on nie tylko o tym, 
jakiej jednostki oświatowej konkurs dotyczy, ale także o terminie 
i wymaganiach, jakie kandydat na dyrektora powinien spełniać, 
a także określa, jakie dokumenty, gdzie i w jakim terminie zobowią-
zany jest złożyć. 

1.1. Wymagania niezbędne do zajmowania 
stanowiska kierowniczego

Zgodnie z przepisami przywołanego rozporządzenia stanowisko dy-
rektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może 
zajmować osoba niebędąca nauczycielem lub nauczyciel mianowany 
lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania 
(§ 1):
 1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magi-

ster inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne 
i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym 
przedszkolu, szkole lub placówce;

 2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu za-
rządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 
prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskona-
lenia nauczycieli;

 3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na sta-
nowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na 
stanowisku nauczyciela akademickiego;

 4) uzyskał:
 a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat 

pracy lub
 b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego 

roku albo
 c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę 

pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej 
– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrek-
tora lub przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

Rozdział 1. Powierzenie i odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły i placówki
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 5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym;

 6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni 
praw publicznych;

 7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa 
w art. 76 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 967 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademi-
ckiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy 
z 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1842 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowa-
nie dyscyplinarne;

 8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestęp-
stwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ści-
gane z oskarżenia publicznego;

 10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dyspono-
waniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 
pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 ze 
zm.);

 11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego 
poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z 7.10.1999 r. 
o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.).

Natomiast stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjąt-
kiem przedszkola specjalnego, oraz stanowisko dyrektora publicz-
nej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, 
może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, 
który:
 1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inży-

nier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwali-
fikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przed-
szkolu lub danej szkole podstawowej, oraz

 2) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2–11 r.w.s.d.

1.1. Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska kierowniczego
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