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1.   Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r. po zmianach w KN – 
Ustawa z dnia............................. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 
r., poz. 1.......)  

  
Dz. U. z 2017 r., poz. 1...... 

 

WAŻNE - przepisy przejściowe 

 

Art. 124. Nauczyciele zatrudnieni w dniu 1 września 2018 r. w szkole, posiadający 
stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej pięcioletnim okresem pracy w szkole 
wyższej, z tym dniem uzyskują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego, chyba 
że już uzyskali ten stopień na podstawie przepisów dotychczasowych. 

 
Art. 125. Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty 

i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych 
przepisów. 

 
Art. 126. Do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, 

wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy 
dotychczasowe. 

 

Art. 127. W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu 
zawodowego przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny 
dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania 
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres 
stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest 
prowadzone według dotychczasowych przepisów. 

 
Art. 128. W przypadku nauczyciela stażysty, który w dniu 1 września 2018 r. odbywa 

staż na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczęty z początkiem roku szkolnego 
2017/2018, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz 
postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego jest prowadzone 
według dotychczasowych przepisów. 

 
Art. 129. W przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, 

który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu 
zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał 
pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy 
dokonywanej po zakończeniu całego stażu. 

 
Art. 130. W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż 

na stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli legitymuje się co najmniej dwuletnim okresem 
pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.  

 
Art. 131. Do nauczycieli przeniesionych do innej szkoły na podstawie art. 19 

ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r., 
przepis ten stosuje się do końca okresu, na jaki zostali przeniesieni. 
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Wnioski: 

1. Nauczyciele odbywający staż w roku szkolnym 2017/2018 do czasu jego 
zakończenia podlegają wcześniejszym przepisom KN.  
 

2.  Nauczyciele, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego 
przed 1 września 2018 r., a nie złożyli wniosku o postępowanie  kwalifikacyjne 
lub egzaminacyjne podlegają poprzednim regulacjom KN. 
 

3. Nowe przepisy dotyczą: 
 

1) wszystkich nauczycieli rozpoczynających staż na kolejny stopień 
awansu zawodowego od 1 września 2018 roku, niezależnie od stopnia 
awansu zawodowego, o który nauczyciel ubiega się; 
 

2) nauczycieli ze stopniem naukowym i co najmniej 5-letnim okresie pracy 
w wyższej szkole; 
 

3) nauczyciela kontraktowego, który czeka na możliwość rozpoczęcia 
stażu na stopień nauczyciela mianowanego; 
 

4) nauczyciela mianowanego, który czeka na możliwość podjęcia stażu na 
stopień nauczyciela dyplomowanego. 
 

 

Uwaga!  Nowe dodane regulacje napisane są gruba czcionką.                                               

Przepisy nieobowiązujące zostały przekreślone 

Rozdział 3a 
Awans zawodowy nauczycieli 

   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 kolegium 
pracowników służb społecznych uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
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  5. Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co 

najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku 

pracy w szkole uzyskują stopień nauczyciela mianowanego. 

   Art. 9b. 1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest 
spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3, odbycie 
stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego 
nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz:  

1) w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po 
przeprowadzonej rozmowie; 
2) w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną; 
3) w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po 
dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie. 
 
   Art. 9b. 1.Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego 

jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz 

ust. 2 i 3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1–3,  zakończonego co najmniej 

dobrą oceną pracy, oraz: 

 

1) w przypadku nauczyciela stażysty – zdanie egzaminu przed komisją 

egzaminacyjną; 

 

2) w przypadku nauczyciela kontraktowego – zdanie egzaminu przed komisją 

egzaminacyjną; 

 

3) w przypadku nauczyciela mianowanego – uzyskanie akceptacji komisji 

kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela 

i przeprowadzonej rozmowie. 

    2. Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają 
odpowiednio postępowania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne na wniosek nauczyciela 
skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły lub właściwego organu, o którym mowa w ust. 
4 pkt 2-4.  

    3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania 
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o 
którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu 
zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.  

    3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania 
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, 
o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu 
zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.  

    4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1, oraz nauczycielom 
zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3 lub 4, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu 
zawodowego nadaje:  

1) nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego - dyrektor szkoły; 
2) nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela mianowanego - organ prowadzący szkołę; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A15
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A21
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A19
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A17
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
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3) nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego - organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny; 
4) nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 1b oraz art. 9e ust. 3, odpowiedni stopień - 
właściwy minister. 
ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

 

„4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1, oraz 

nauczycielom zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3, 4 lub 5, w drodze decyzji 

administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje: 

 

1) stopień nauczyciela kontraktowego – dyrektor szkoły; 

2) stopień nauczyciela mianowanego – organ prowadzący szkołę; 

3) stopień nauczyciela dyplomowanego – organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  

 

a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem 

placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, 

ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – kurator oświaty; 

 

4) odpowiedni stopień nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 1b oraz art. 

9e ust. 3 – właściwy minister. 

 

5. Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególności: nazwę 

komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia 

o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu, stopień awansu zawodowego, a także 

informację o poziomie wykształcenia nauczyciela. W przypadku uzyskania stopnia 

awansu zawodowego z mocy prawa albo w sposób określony w art. 9a ust. 3, 4 lub 5 

akt nadania stopnia awansu zawodowego nie zawiera odpowiednio nazwy komisji 

kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numeru i daty wydania zaświadczenia                               

o akceptacji lub zdaniu egzaminu. 

     6. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w ust. 1, 
dyrektor szkoły lub właściwy organ, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-4, odmawia 
nauczycielowi,  w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.  

7. Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3 oraz ust. 6, są 

odpowiednio: 

 

1) w stosunku do dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę, a w przypadku, gdy 

dyrektor szkoły jest jednocześnie osobą prowadzącą szkołę – organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny; 

2) w stosunku do organu prowadzącego szkołę – organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, z 

wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 

lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – kurator oświaty;  

3) w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – właściwy minister; 

4) w stosunku do kuratora oświaty – minister właściwy do spraw oświaty 

i wychowania; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A21
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
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    Art. 9c. 1. Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na 
stopień:  

1) nauczyciela kontraktowego - 9 miesięcy;    -1 rok i 9 miesięcy 
 
2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy. 
 
    2. Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień 
naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po 
odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy. Dyrektor szkoły może nauczycielowi 
kontraktowemu, który uzyskał awans w sposób określony w art. 9a ust. 3 i ubiega się o 
uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić staż do roku i 9 miesięcy.  

    3. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony 
przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10. Po 
zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego 
planu.  

    3a. Nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela 
dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 9g ust. 10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy 
ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela 
mianowanego.  

    4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor 
szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że 
w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, opiekunem 
nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący 
stanowisko kierownicze.  

     5. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust. 4, jest udzielanie nauczycielowi 
pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju 
zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego 
nauczyciela za okres stażu 

ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust. 4, jest udzielanie 

nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu 

planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku 

zawodowym nauczyciela za okres stażu.” 

 

 c) uchyla się ust. 6–11; 

      6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 
21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia 
realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:  

1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem 
oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców; 

2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A17
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
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7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii 
rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 6.  

8. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena 
sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia 
odwołania.  

9. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela 
ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.  

10. W przypadku niedotrzymania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny terminu 
rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 9, nauczyciel jest dopuszczony odpowiednio do 
rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1, egzaminu, o którym mowa w art. 9b 
ust. 1 pkt 2, lub może się ubiegać o akceptację komisji, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3.  

11. W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, 
ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą 
dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.  

    Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak 
niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora 
szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.  

    2. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, 
nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.  

    3.  Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do dodatkowego stażu, o którym mowa w 

art. 9g ust. 8. 

    4. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po 
przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć 
staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku 
od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.  

   4. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela 

mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 3 lat, a nauczyciel mianowany 

może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu                   

w szkole co najmniej 4 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu 

zawodowego. 

 

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

 

4a. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą 

oceną pracy, może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po 

przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia 

awansu zawodowego. 
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    5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie 
nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku 
świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 
5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej 
nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do 
ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.  

5a. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu 
ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy 
łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu 
pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do 
ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.  

6. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek 
w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym 
wymiarze.  

7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie 
odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania 
pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może 
złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia 
otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku 
niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego 
odbycia stażu w pełnym wymiarze.  

     ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

 

     „7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie 

postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy 

dokonanej w przypadkach, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lub 2. Nauczyciel 

mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 

3 lat od dnia otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy dokonanej w przypadkach, o 

których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lub 2. W razie niedotrzymania terminów złożenia 

wniosków nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym 

wymiarze.”; 

    8. Dyrektor szkoły corocznie, w arkuszu organizacyjnym szkoły, o którym mowa w 
odrębnych przepisach, podaje liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu 
zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku 
szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny, oraz wskazuje terminy złożenia przez 
nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.  

    9. Nauczyciele skierowani do pracy za granicą w celu wspomagania nauczania języka 
polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku 
polskim w środowiskach polonijnych po powrocie do pracy w polskiej szkole mogą złożyć 
wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego lub postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień 
nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy.  
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Art. 9e. 1. Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy 
wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej 
stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną 
pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień 
nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy 
doktora po upływie 3 lat.  

2. Nauczyciel mianowany, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 1b, zatrudniony na 
stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, posiadający 
nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku co najmniej 3 lata, a w przypadku 
nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata, może 
złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela 
dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w 
przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 
lat.  

w art. 9e ust. 1–3 otrzymują brzmienie: 

 

„1. Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy 

wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej 

stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata, oraz legitymujący się wyróżniającą oceną 

pracy może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na 

stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia 

nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej 

stopień naukowy doktora po upływie 4 lat. 

 

2. Nauczyciel mianowany, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 1b, zatrudniony na 

stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, posiadający 

nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku wynoszący co najmniej 3 lata, 

a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora 

co najmniej 2 lata, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego 

o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 5 lat od dnia nadania 

stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co 

najmniej stopień naukowy doktora po upływie 4 lat. 

 

3. Nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na 

podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, którego okres 

urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwa nieprzerwanie co 

najmniej 3 lata, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o 

awans na stopień nauczyciela mianowanego lub wniosek o podjęcie postępowania 

kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego odpowiednio po 

upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i po upływie 5 lat od 

dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.”; 

3. Nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie 

przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3, posiadający okres urlopowania lub 

zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwający nieprzerwanie co najmniej 3 lata, może 
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odpowiednio złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego lub wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na 

stopień nauczyciela dyplomowanego odpowiednio po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia 

nauczyciela kontraktowego i po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela 

mianowanego.  

     4. Nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym przestali zajmować stanowisko dyrektora 
szkoły, przestali być zatrudnieni na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje 
pedagogiczne, oraz nauczyciele mianowani, pełniący z wyboru funkcje związkowe, którzy 
przestali w danym roku szkolnym korzystać z urlopu lub zwolnienia z obowiązku świadczenia 
pracy, mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień 
nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy, o ile staż 
rozpoczęli z dniem 1 września roku szkolnego następującego bezpośrednio po tym roku 
szkolnym.  

   5. Jeżeli w okresie stażu nauczycielowi powierzono stanowisko dyrektora szkoły, 
zatrudniono go na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, 
urlopowano go lub zwolniono z obowiązku świadczenia pracy, do nieprzerwanego okresu, o 
którym mowa w ust. 1-3, zalicza się okres odbytego stażu.  

    Art. 9f. 1. Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom 
wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły 
lub określony organ, o którym mowa w art. 9b ust. 4 pkt 2-4, wydaje na wniosek nauczyciela 
nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany 
poziom wykształcenia.  

2. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie 
trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 
2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie 
później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas 
odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.  

3. Ocenę, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku 
zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.  

w art. 9f ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

 

„2. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie 

trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 

pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole 

nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za 

okres dotychczas odbytego stażu otrzymali co najmniej dobrą ocenę pracy. 

 

3. Ocenę pracy, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny 

pracy nauczyciela po zakończeniu całego stażu.”, 

 

dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A18
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A19
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6


22 
 

„4. W przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy, do stażu, o którym mowa w 

art. 9c ust. 1, zalicza się okres stażu odbytego przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem 

stosunku pracy.”; 

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; 
3) opiekun stażu. 
 

 
w art. 9 g ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą: 

 

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; 

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę; 

4) ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania; 

5) 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. 
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w art. 9 g ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

Art. 9g. 3. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, 

z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 

lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – kurator oświaty. W skład 

komisji wchodzą: 

 

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku 

nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek 

doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 

pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – przedstawiciel kuratora oświaty, 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 prowadzonej 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.  

w art. 9g ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

 

    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. 

  

ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

 

„8. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio 

przed komisjami, o których mowa w ust. 1–3, może ponownie złożyć wniosek                               
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o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego 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 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.  

po ust. 8a dodaje się ust. 8b w brzmieniu: 

 

„8b. W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, egzamin,                      

o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1, może być przeprowadzany w formie 

wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających 

przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym.” 

 

Art. 9h     [Nadzór nad postępowaniem awansowym]  

     1. Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia 
awansu zawodowego przez: 
 
1)  dyrektorów szkół, organy prowadzące szkoły oraz komisje, o których mowa w art. 9g ust. 1 i 2 - 
sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 
 
2)  organy sprawujące nadzór pedagogiczny oraz komisje, o których mowa w art. 9g ust. 3, 6a i 7a- 
sprawuje właściwy minister. 
 
     2. Czynności, o których mowa w ust. 1, podjęte z naruszeniem przepisów ustawy, przepisów o 
kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów wydanych na podstawie art. 9g ust. 10 są nieważne. 
Nieważność czynności stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny lub właściwy minister. 
 
 
art. 9h otrzymuje brzmienie: 
 
     „Art. 9h. 1. Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie 
nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez: 
 
1) dyrektorów szkół, organy prowadzące szkoły oraz komisje, o których mowa 

w art. 9g ust. 1 i 2 – sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek 

doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 

pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – kurator oświaty; 

2) organy sprawujące nadzór pedagogiczny, kuratora oświaty oraz komisje, o 

których mowa w art. 9g ust. 3, 6a i 7a – sprawuje właściwy minister. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A21
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2. Czynności, o których mowa w ust. 1, podjęte z naruszeniem przepisów ustawy, 

przepisów o kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów wydanych na podstawie art. 9g 

ust. 10, są nieważne. Nieważność czynności stwierdza, w drodze decyzji 

administracyjnej, odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny, kurator 

oświaty lub właściwy minister.”; 

 

w art. 9 i ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

  Art. 9 i  (Tytuł honorowy profesor oświaty)  

    1. Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w 
zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, 
oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów 
Oświaty może być nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania tytuł 
honorowy profesora oświaty. 

 

     2. Wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek 
doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o których 
mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe 
– kurator oświaty.”; 

 

ZMIANY ! 

I.   Nauczyciel akademicki z 5-letnim stażem na uczelni i stopniem naukowym 
pracujący w szkole/placówce oświatowej od 1 września 2018 r. = nauczyciel 

mianowany 

1. Nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym i legitymujący się co najmniej 5-
letnim okresem pracy w szkole wyższej z chwilą nawiązania umowy o pracę w 
szkole otrzymuje stopień nauczyciela mianowanego (art. 9a ust. 5 KN - od 
1.09.2018).  

Wynika z tego, że z dniem 1 września 2018 roku należy nadać  "z mocy prawa" 
stopień nauczyciela mianowanego już pracującym w/w nauczycielom, o ile nie 
uzyskali takiego stopnia awansu zawodowego na innych zasadach.  

Zadanie dla dyrektora:  

Sprawdzić u nauczycieli, którzy legitymują się stopniem naukowym co najmniej "dr" , 
czy przepracowali na uczelni przynajmniej 5 lat (świadectwo pracy lub zaświadczenie  
w przypadku kontynuacji zatrudnienia na uczelni) i dokonać zmiany naliczania 
poborów. Niewykluczone jest, w przypadku pełnego wymiaru zatrudnienia, zaistnieje 
konieczność przekształcenia umowy o pracę na umowę poprzez mianowanie.                                     
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II.  Warunkiem nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie 
wymagań kwalifikacyjnych i odbycie stażu zakończonego co najmniej dobrą 

oceną pracy - art. 9b ust. 1 - dotyczy wszystkich nauczycieli ! 

   Art. 9b. 1.Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego 

jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 

2 i 3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1–3,  zakończonego co najmniej dobrą 

oceną pracy, oraz: 

 

1) w przypadku nauczyciela stażysty – zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną; 

 

2) w przypadku nauczyciela kontraktowego – zdanie egzaminu przed komisją 

egzaminacyjną; 

 

3) w przypadku nauczyciela mianowanego – uzyskanie akceptacji komisji 

kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela 

i przeprowadzonej rozmowie. 

 III. Stażysta - zmiany i pozostałe uregulowania: 

1. Czas trwania stażu wynosi 1 rok i 9 miesięcy. 
 

2. Stażysta po uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy przystępuje do egzaminu 
kwalifikacyjnego. Stażysta musi zdać ten egzamin. Skład Komisji egzaminacyjnej - 
art. 9b ust. 1 pkt 1 KN. 
 

3. Rozmowa kwalifikacyjna po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela 
kontraktowego została zastąpiona egzaminem przeprowadzanym  przez Komisję 
egzaminacyjną - art. 9g ust. 1 KN  
 

4. Komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor szkoły -  
 

5. W skład komisji wchodzą także osoby spoza szkoły: 
 

1)   dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; 
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
3) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę; 
4) ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 

oświaty  i wychowania; 
5) opiekun stażu. 

 
6. Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1-3, wchodzi 

przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego - art. 9 g ust. 5 KN 
 

7.  Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku 
-   art. 9 g ust. 5a KN. 
 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
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8. Po zakończeniu stażu opiekun stażu opracowuje opinię o dorobku zawodowym za 
okres stażu.  
  

9. Nauczyciel stażysta, który nie zdał egzaminu przed komisją egzaminacyjną  może 
ponownie złożyć wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego 
po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego 
stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że, nauczyciel stażysta może przystąpić tylko 
jeden raz w danej szkole.  

 
10.  Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie 

postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy 
dokonanej w przypadkach, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lub 2. W razie 
niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani do 
ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 
  

11. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż  
w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora 
szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. 
 

12.  W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w 
ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.  
 

13. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego 
zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa 
w art. 9g ust. 10. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły 
sprawozdanie z realizacji tego planu.  
 

14. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż 
dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych 
opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 
ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być 
również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. 
 

15. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w ust. 1, 
dyrektor szkoły lub właściwy organ, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-4, odmawia 
nauczycielowi,  w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu 
zawodowego.  
 

 
IV. Nauczyciel kontraktowy - dłuższa przerwa między awansami 

1. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego 
po upływie 3 lat od daty nadania stopnia nauczyciela kontraktowego - art. 9 d ust. 
4 . 
 

2. Przerwa może być skrócona do 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela 
kontraktowego, w przypadkach - (art. 9d ust. 4a): 
 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A23
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
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1)  gdy nauczyciel kontraktowy otrzyma ocenę wyróżniającą -  może to mieć 
miejsce wtedy, gdy ocena pracy na koniec stażu na stopień nauczyciela 
kontraktowego jest wyróżniająca; 
 
lub 
 

2)  gdy, po upływie roku od poprzedniej oceny pracy była dokonana kolejna ocena 
pracy np. na wniosek dyrektora, nauczyciela lub innych organów i została 
skwitowana oceną wyróżniającą. 
 

3. Staż wynosi 2 lata i 9 miesięcy. 
 

4. Nauczyciel kontraktowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może 
ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu 
trwającego rok i 9 miesięcy. Dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu, 
który uzyskał awans w sposób określony w art. 9a ust. 3 i ubiega się o uzyskanie 
stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić staż do roku i 9 miesięcy. 
 

5. Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego  jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 
ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1–3,  
zakończonego co najmniej dobrą oceną pracy, oraz w przypadku nauczyciela 
kontraktowego – zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną -  art. 9b. ust. 1 KN. 
 

6. Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego 
w roku otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy dokonanej w przypadkach, o 
których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lub 2.  
 

7. W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani 
do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 
 

8. Stopień nauczyciela mianowanego nadaje organ prowadzący szkołę. 
 

9. Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1-3, wchodzi 
przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego - art. 9 g ust. 5 KN. 
 

10. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku 
-   art. 9 g ust. 5a KN. 
 

11. Po zakończeniu stażu opiekun stażu opracowuje opinię o dorobku zawodowym za 
okres stażu.  
 

12. Nauczyciel kontraktowy, który nie zdał egzaminu przed komisją egzaminacyjną  
może ponownie złożyć wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania 
egzaminacyjnego po odbyciu,  na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora 
szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że, nauczyciel 
kontraktowy może przystąpić tylko jeden raz w danej szkole.  
 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A17
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
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13. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż  
w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora 
szkoły. 
  

14. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa  
w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.  
  

15. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego 
zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa 
w art. 9g ust. 10. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły 
sprawozdanie z realizacji tego planu.  
  

16. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż 
dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych 
opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 
ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być 
również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. 
 

17. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w ust. 1, 
dyrektor szkoły lub właściwy organ, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-4, odmawia 
nauczycielowi,  w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu 
zawodowego.  
 

18. W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel kontraktowy będzie mógł rozpocząć 
staż na stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli będzie legitymował się co 
najmniej 2-letnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia awansu 
nauczyciela kontraktowego - art.124 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 
 

19. Nauczyciel kontraktowy, który w okresie trwania stażu zmienił miejsce 
zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres 
dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w 
okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas 
odbytego stażu otrzymał co najmniej dobrą ocenę pracy. 
 

20. Ocenę pracy, o której mowa w pkt 19, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny 
pracy nauczyciela po zakończeniu całego stażu. 
 

21. W przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy, do stażu, o którym mowa w art. 
9c ust. 1, zalicza się okres stażu odbytego przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem 
stosunku pracy. 
 

V. Nauczyciel mianowany - dłuższa przerwa między awansami 
 

1. Nauczyciel mianowany może ubiegać się o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela 
dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 4 lat od dnia nadania 
stopnia nauczyciela mianowanego.  
 

2. Przerwa może być skrócona do 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela 
kontraktowego, w przypadkach - (art. 9d ust. 4a KN): 
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1)  gdy nauczyciel mianowany otrzyma na zakończenie stażu wyróżniającą ocenę 
pracy 
 

lub 
 

2)  gdy, po upływie roku od poprzedniej oceny pracy będzie dokonana kolejna 
ocena pracy np. na wniosek dyrektora, nauczyciela lub innych organów i została 
skwitowana oceną wyróżniającą. 
 

3. Staż wynosi 2 lata i 9 miesięcy. 
 

4. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania 
kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania co najmniej dobrej oceny 
pracy dokonanej w przypadkach, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lub 2. W 
razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani do 
ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 
  

5. 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 odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego po 
odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w 
wymiarze 9 miesięcy. 
 

6. 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. 
 

7. Stopień nauczyciela dyplomowanego nadaje organ nadzorujący.  
  

8. Nauczyciel mianowany, który w okresie trwania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, 
do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas 
odbytego stażu, jeżeli podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 
miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego 
stażu otrzymał co najmniej dobrą ocenę pracy. 
 

9. Ocenę pracy, o której mowa w pkt 8, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny pracy 
nauczyciela po zakończeniu całego stażu. 
 

10. W przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy, do stażu, o którym mowa w art. 
9c ust. 1, zalicza się okres stażu odbytego przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem 
stosunku pracy. 
 
 

VI.  Dłuższa ścieżka awansu dyrektora szkoły - art. 9e ust.1 KN  

 
1. Dyrektor szkoły może złożyć wniosek o postępowanie kwalifikacyjne  na stopień 

nauczyciela dyplomowanego dopiero po 5 latach (było 4 lata) od dnia nadania 
stopnia nauczyciela mianowanego, a gdy posiada stopień naukowy doktora - po 4 
latach (było 3 lata) po spełnieniu dwóch warunków: 

1) sprawuje funkcję dyrektora co najmniej 3 lata; 
2)  posiada wyróżniającą ocenę pracy
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Dz. U. z 2017 r., poz. 1...... 

 

wypis z KN z wprowadzonymi zmianami  

Rozdział 2 
Obowiązki nauczycieli 

Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest:  

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 
zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę; 

2)   wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 
3)   dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 
 
3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły; 
 
4)  kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 
człowieka; 

5)  dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

Art. 6a. 1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. 
Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po 
upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której 
mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:  

1) nauczyciela; 
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
3) organu prowadzącego szkołę; 
4) rady szkoły; 
5) rady rodziców. 
 
Art. 6 a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się: 

 

1) po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela 

mianowanego i nauczyciela dyplomowanego; 

 

2) po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8; 
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3) co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, 

nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.”, 

po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1g w brzmieniu: 

 

„1a. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, upływa w okresie 

odbywania przez nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego stażu na 

kolejny stopień awansu zawodowego, oceny pracy dokonuje się po zakończeniu tego 

stażu. 

 

1b. W razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej 

niż 3 miesiące, termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ulega przedłużeniu o czas tej 

nieobecności. 

 

1c. W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela ocena pracy jest 

dokonywana nie wcześniej niż po upływie roku od dnia podjęcia pracy w danej szkole, 

a termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ulega odpowiednio przedłużeniu. 

 

1d. Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego 

i nauczyciela dyplomowanego może być także dokonana w każdym czasie, nie 

wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy 

dyrektora szkoły lub na wniosek: 

 

1) nauczyciela; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek 

doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty; 

3) organu prowadzącego szkołę; 

4) rady szkoły; 

5) rady rodziców. 

 

1e. Kryteria oceny pracy nauczyciela dotyczą stopnia realizacji obowiązków 

określonych w art. 6 i art. 42 ust. 2 oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe i obejmują 

wszystkie obszary działalności szkoły odpowiednio do posiadanego stopnia awansu 

zawodowego. 

 

1f. Kryteria oceny pracy dyrektora szkoły dotyczą stopnia realizacji obowiązków 

określonych w art. 6 i art. 7 oraz w art. 68 ust. 1, 5 i 6 ustawy – Prawo oświatowe, a w 

przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych – także obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 oraz w art. 5 ustawy – 

Prawo oświatowe. 

 

1g. Na ocenę pracy nauczyciela i dyrektora szkoły nie mogą mieć wpływu jego 

przekonania religijne i poglądy polityczne, a także odmowa wykonania przez niego 

polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania, że 

wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia albo dobrem publicznym.”, 

 

Art. 6 a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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    2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie 
dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy 
dokonywanej z własnej inicjatywy oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – w 
okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o 
rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy. 

 

 2a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dyrektor szkoły jest 

obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od 

dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 9c ust. 3. 

 

2b. Do okresów, o których mowa w ust. 2 i 2a, nie wlicza się okresów 

usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni, oraz 

okresów ferii szkolnych wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku 

szkolnego, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są 

przewidziane ferie szkolne – okresów urlopu wypoczynkowego trwającego 

nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych. 

3. (uchylony) 

4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem 
uogólniającym:  

1) ocena wyróżniająca; 
2) ocena dobra; 
3) ocena negatywna. 

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może 
zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.  

ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

 

4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem 

uogólniającym: 

 

1) ocena wyróżniająca; 

2) ocena bardzo dobra; 

3) ocena dobra; 

4) ocena negatywna. 

 

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu: 

 

1) zasięga opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których nie tworzy 

się rad rodziców; 

 

2) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – zasięga opinii 

opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu; 

 

3) może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego; 
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4) na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasięgnąć opinii 

właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku 

braku takiej możliwości – opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub 

mianowanego, a w przypadku nauczyciela publicznego kolegium pracowników 

służb społecznych – opinii opiekuna naukowo - dydaktycznego.”, 

  

po ust. 5 dodaje się ust. 5a–5f w brzmieniu: 

 

„5a. Rada rodziców przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. 

Nieprzedstawienie opinii przez radę rodziców nie wstrzymuje dokonywania oceny 

pracy. 

 

5b. W przypadku, gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, 

oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem 

zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór 

pedagogiczny, a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, 

szkół i placówek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 – nauczyciel upoważniony przez 

organ prowadzący. 

 

5c. W przypadku, gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, oceny 

pracy nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze i sprawującego w tej 

szkole nadzór pedagogiczny dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek 

doskonalenia nauczycieli – dyrektor szkoły w porozumieniu z kuratorem oświaty. 

 

5d. W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor 

szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,  

w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć. 

 

5e. W przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 3, oceny pracy nauczyciela po 

zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego dokonuje dyrektor szkoły 

wyznaczony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu  

z dyrektorami szkół, w których nauczyciel odbywał staż. 

 

5f. Oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego, 

dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny 

pracy dokonanej przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli,  

w zakresie dotyczącym wykonywania zadań doradcy metodycznego.”, 

6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie 
obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w 
porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ prowadzący 
szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny - oceny dokonuje ten 
organ.  
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7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu 
opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy 
ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

 

„6. Oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo powierzono 

pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie 

obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy dokonuje organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a 

w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny – oceny dokonuje ten organ. W przypadku placówek 

doskonalenia nauczycieli oceny pracy dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, 

nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora placówki 

doskonalenia nauczycieli, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki 

dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy 

dokonuje kurator oświaty w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 

 

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły, 

nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, 

oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co 

najmniej 6 miesięcy po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji 

związkowych działających w tej szkole. 

 

 7a. Do oceny pracy, o której mowa w ust. 6, przepisy ust. 2–2b stosuje się 

odpowiednio.”, 

       8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu 
jego uwag i zastrzeżeń.  

      8a. Nauczyciel, po ustaleniu oceny jego pracy, otrzymuje kartę oceny pracy 
zawierającą ocenę pracy, jej uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia 
odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny. 

 8b. Przy dokonywaniu oceny pracy do doręczeń stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 39, art. 42, art. 43, art. 44, art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).”, 

9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:  

1) nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą; 
2) dyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie 
obowiązków dyrektora szkoły - prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego 
pracy do organu, który tę ocenę ustalił.  
 

1) nauczycielowi – prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora 

szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, a w przypadku 
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nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – prawo wniesienia odwołania, za 

pośrednictwem dyrektora placówki, do kuratora oświaty; 

 

2) dyrektorowi szkoły, nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie 

obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczycielowi pełniącemu w zastępstwie 

obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy, a także dyrektorowi 

placówki doskonalenia nauczycieli, nauczycielowi, któremu czasowo powierzono 

pełnienie obowiązków dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, oraz 

nauczycielowi pełniącemu w zastępstwie obowiązki dyrektora placówki doskonalenia 

nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy – prawo złożenia wniosku o ponowne 

ustalenie oceny jego pracy do organu, który tę ocenę ustalił. 

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku 
zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.  

10. Odwołanie albo wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy rozpatruje zespół 

oceniający powołany przez organ, o którym mowa w ust. 9. 

 

 10a. Organ, o którym mowa w ust. 9, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy, po rozpatrzeniu odwołania 

albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy przez zespół oceniający: 

 

1) podtrzymuje ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym 

mowa w ust. 6, albo 

 

2) uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym mowa  

w ust. 6, oraz ustala nową ocenę pracy nauczyciela, albo 

 

3) uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym mowa w 

ust. 6, oraz przekazuje sprawę do ponownego ustalenia oceny pracy, jeżeli ocena 

pracy została dokonana z naruszeniem prawa. 

 

10b. Ocena pracy ustalona przez organ, o którym mowa w ust. 9, w wyniku 

odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy jest sporządzana w formie 

pisemnej i zawiera uzasadnienie. 

 

10c. Ocena pracy ustalona przez organ, o którym mowa w ust. 9, jest ostateczna. 

      11. (uchylony) 

      12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli 

szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich odpowiednio – 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister 

Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty  

i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i tryb 

dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład  

i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania 



37 
 

odwoławczego, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu 

wykonywania pracy przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego, a w przypadku nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze także 

wykonywania obowiązków związanych z zajmowanym stanowiskiem, zróżnicowania 

szczegółowych kryteriów oceny pracy dla poszczególnych stopni awansu 

zawodowego oraz uwzględnienia w szczegółowych kryteriach oceny pracy 

dokonywanej po zakończeniu stażu stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego 

nauczyciela. 

13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa 
w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy 
dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono 
stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 
pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W przypadku 
gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji 
pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ 
prowadzący. Przepisy ust. 4-10 i 12 stosuje się odpowiednio.  

dodaje się ust. 14–18 w brzmieniu 

„14. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych 

organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji 

związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie 

Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) 

albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład 

organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 

r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, 

zrzeszających nauczycieli, które przedstawiły dyrektorowi szkoły informację, o której 

mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, ustala 

regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu 

spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole.  

 

15. W przypadku, gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, 

regulamin, o którym mowa w ust. 14, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu 

z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole 

nadzór pedagogiczny, a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego, 

przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 – nauczyciel 

upoważniony przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii, o których mowa w ust. 

14.  

 

16. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organami 

prowadzącymi szkoły, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny – ten organ, po zasięgnięciu opinii 

organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 

dialogu społecznego, oraz organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
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dialogu społecznego, w skład których wchodzą organizacje związkowe zrzeszające 

nauczycieli, ustala regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół, 

nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły oraz 

nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co 

najmniej 6 miesięcy, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów 

oceny pracy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 12, oraz 

uwzględniające specyfikę pracy w szkołach, w których dany organ sprawuje nadzór.  

 

17. W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli regulamin określający 

wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli, 

którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora placówki doskonalenia 

nauczycieli, oraz nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora placówki 

doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy, odnoszące się do 

spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 12, oraz uwzględniające specyfikę pracy w tych 

placówkach, ustala kurator oświaty w porozumieniu z organami prowadzącymi 

placówki doskonalenia nauczycieli, po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych 

zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, oraz 

organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,  

w skład których wchodzą organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli. 

 

18. Jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek 

doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty, nie uzyska porozumienia z organem 

prowadzącym szkołę albo placówkę doskonalenia nauczycieli w sprawie regulaminu,  

o którym mowa w ust. 16 i 17, regulamin ten ustala odpowiednio organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny albo kurator oświaty. 

 

Podsumowanie! 

1. Zachowano możliwość dokonywania oceny pracy nauczyciela po upływie roku od 
poprzedniej oceny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: 

1) nauczyciela; 
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek 

doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty; 
3) organu prowadzącego szkołę; 
4) rady szkoły; 
5) rady rodziców. 

                                                                                                        [art. 6a ust. 1 d KN]   

2. Na zakończenie stażu w terminie 21 dni od dnia przedłożenia przez nauczyciela 
sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, dyrektor dokonuje oceny pracy 
zamiast oceny dorobku zawodowego (wcześniej opiekun stażu jest zobowiązany 
przygotować opinię o rozwoju nauczyciela w okresie stażu). Ta zasada obowiązuje 
także po zakończeniu stażu dodatkowego. Do okresu 21 dni nie wlicza się ferii 
szkolnych oraz dni usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej 
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dłużej niż 14 dni, a w przypadku placówek nieferyjnych - okresu urlopu 
wypoczynkowego trwającego dłużej niż 14 dni.    

                                                                                                          [art. 6a ust. 1 a, 1 b ,2b  KN]   

3. Obowiązek dokonywania oceny pracy nauczyciela, poza przedstawionym w pkt 2 
występuje także w przypadkach: 

1) "obligatoryjnie" co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela 
dyplomowanego; 
 

2) "obligatoryjnie" co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela 
kontraktowego i mianowanego, jeżeli w tym czasie nauczyciele nie rozpoczęli 
stażu na kolejny stopień awansu zawodowego (jeżeli rozpoczęli - to 
dokonujemy po zakończeniu stażu); 
 

3)  po wpłynięciu wniosku nauczyciela, rady rodziców, organów o dokonanie 
oceny pracy, pod warunkiem, że upłynął rok od poprzedniej oceny pracy; 
 

4. Termin na dokonanie cyklicznej oceny  (co 3 lata) ulega wydłużeniu, gdy nauczyciel 
przebywał na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 3 miesiące. 

                                                                                                                    [art. 6a ust. 1 b KN]   

5. Dyrektor dokonuje oceny pracy nie wcześniej niż rok od podjęcia zatrudnienia                      
w danej szkole. W tym przypadku termin 3- letniej cyklicznej ulega przedłużeniu. 

                                                                                                                     [art. 6a ust. 1 c KN]   

6. Jeżeli do szkoły wpłynął wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela, dyrektor 
zobowiązany jest dokonać oceny pracy w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od 
dnia wpłynięcia wniosku. Jeżeli dyrektor wystąpił z własną inicjatywą dokonania 
oceny pracy, to zawiadamia nauczyciela na piśmie i dokonuje tej oceny w okresie nie 
dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia. do tego okresu nie wlicza się 
okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, trwającej powyżej 14 dni, ferii 
szkolnych, a w przypadku placówek nieferyjnych - okresu urlopu wypoczynkowego 
trwającego powyżej 14 dni kalendarzowych. 

                                                                                                                       [art. 6a  ust. 2, 2b KN]   

7. Od 1 września 2018 roku stosuje się nową 4 - stopniową skalę ocen. Ocena pracy 
nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym: 
  
1) ocena wyróżniająca; 

2) ocena bardzo dobra; 

3) ocena dobra; 

4) ocena negatywna. 

 

                                                                                                                             [art. 6a  ust. 4  KN]   
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8. Przy dokonywaniu oceny pracy, dyrektor: 

 

1) zasięga opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których nie 

tworzy się rad rodziców; 

 

2) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – zasięga 

opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu; 

 

3) może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego; 

 

4) na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasięgnąć 

opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, 

a w przypadku braku takiej możliwości – opinii innego nauczyciela 

dyplomowanego lub mianowanego, a w przypadku nauczyciela publicznego 

kolegium pracowników służb społecznych – opinii opiekuna naukowo - 

dydaktycznego. 

                                                                                                                     [art. 6a  ust. 5  KN]   

9.  Rada Rodziców jest zobowiązana przedstawić opinię o pracy nauczyciela w terminie 

14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje 

dokonywania oceny. 

 [art. 6a  ust. 5 a  KN]   

10.  Nauczycielowi przysługuje prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia odwołanie się 

od oceny do kuratora oświaty, za pośrednictwem dyrektora szkoły.   

[art. 6a  ust. 9 pkt 1 KN]   

11.  Dyrektorowi szkoły przysługuje prawo do wnioskowania o ponowne ustalenie oceny 
do organu, który tę ocenę ustalił. 

[art. 6a  ust. 9 pkt 2  KN]   

12.  Zespół oceniający może: 

 

1) podtrzymać  ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ; 

 

 2) uchylić  ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ oraz  ustalić 

nową ocenę pracy nauczyciela, albo 

 

3) uchylić ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym mowa 

w ust. 6, oraz przekazać sprawę do ponownego ustalenia oceny pracy, jeżeli 

ocena pracy została dokonana z naruszeniem prawa. 

[art. 6a ust. 10 a KN]   
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13. Dyrektor szkoły jest zobowiązany ustalić regulamin określający wskaźniki oceny 

pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów 

oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz 

uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole. Regulamin musi być zaopiniowany 

przez Radę Pedagogiczną i organizacje związkowe reprezentantywne w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 

dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) albo jednostkami organizacyjnymi organizacji 

związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego, zrzeszających nauczycieli, które przedstawiły 

dyrektorowi szkoły informację, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 

1991 r. o związkach zawodowych,  

 

[art. 6a  ust. 14 KN]   

 
Wyszczególnienie zmian w zasadach oceniania  

 

 
1. Ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu. 

 
2. Rozbudowanie katalogu stwierdzeń uogólniających ocenę o ocenę bardzo dobrą. 

Nowe stwierdzenie uogólniające niesie za sobą skutki w zakresie awansu 
zawodowego ( skrócenie okresu przerwy na kolejny stopień awansu),  a także płac 
nauczycieli dyplomowanych. 
 

3. Dyrektor  ma obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół                                
i placówek, w których rady rodziców nie są utworzone. Wprawdzie opinia nie jest 
wiążąca, niemniej jednak jest to istotna zmiana świadcząca o zamiarze zwiększenia 
wpływu rodziców na jakość pracy szkoły. 
 

4. Nowością jest, że organ rozpoznający odwołanie od ustalonej oceny lub wniosek o jej 
ponowne ustalenie (ocena dyrektora), będzie mógł samodzielnie ustalić nową 
ocenę. 
 

5. Organ odwoławczy będzie mógł zobowiązać dyrektora do ponownego ustalenia 
oceny,  jeżeli stwierdzi, że w toku oceny doszło do naruszenia prawa (art. 6a ust. 10a 
brzmienia KN). 
 

6. Wprowadzono obligatoryjne terminy - co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania 
stopnia nauczyciela kontraktowego, minowanego i dyplomowanego, jeżeli nauczyciel 
nie rozpoczął stażu na kolejny stopień lub zakończy ścieżkę awansu. 
 

7. Dyrektorzy szkół mają nowy obowiązek stworzenia wewnątrzszkolnego regulaminu 
oceny pracy nauczycieli, z uwzględnieniem specyfiki szkoły. Ustalenie regulaminu 
będzie wymagało zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej oraz związków 
zawodowych. 
 

8. Nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej 3-letnim okresem 
pracy w szkole (od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego) oraz 
wyróżniającą oceną pracy – będzie przysługiwał dodatek za wyróżniającą pracę – 
docelowo – w wysokości 16 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli 
corocznie w ustawie budżetowej. Po raz pierwszy nauczyciele dyplomowani będą 
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mogli otrzymać ten dodatek od 1 września 2020 r., a w docelowej wysokości 
pierwszy raz będzie można go otrzymać od 1 września 2022 r. (do tego czasu 
wysokość dodatku będzie corocznie rosła). Nowy dodatek – dodatek za wyróżniającą 
pracę będzie stanowił uzupełnienie obecnego systemu awansu zawodowego 
w powiązaniu z systemem wynagradzania. 
 

9. Termin wejścia w życie zmian w ocenie pracy nauczyciela to 1 września 2018 r. 
 
 
 
 

 
33..  NNoowwee  zzaassaaddyy  uuddzziieellaanniiaa  uurrllooppóóww  zzddrroowwoottnnyycchh  ddllaa  nnaauucczzyycciieellii  oodd                                                                      

11  wwrrzzeeśśnniiaa  22001188  rr..  ppoo  zzmmiiaannaacchh  ww  KKNN  ––    UUssttaawwaa  zz  ddnniiaa  ..........................................................                                

oo  ffiinnaannssoowwaanniiuu  zzaaddaańń  oośśwwiiaattoowwyycchh  ((DDzz..UU..  zz  22001177  rr..,,  ppoozz..  11..............  

  
Dz. U. z 2017 r., poz. 1...... 

 

WAŻNE - przepisy przejściowe 

 

Art. 142. Nauczycielom, którzy przed dniem 1 stycznia 2018 r. uzyskali orzeczenie 

o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, udziela się tego urlopu na 

dotychczasowych zasadach. 

 

Art. 143. Nauczyciele, którzy w dniu 1 stycznia 2018 r. przebywają na urlopie dla 

poratowania zdrowia, zachowują prawo do tego urlopu do końca okresu, na jaki go 

udzielono, chyba że wcześniej zostaną odwołani z urlopu na podstawie art. 73 ust. 7 ustawy 

zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

wypis z KN z wprowadzonymi zmianami  

   Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po 
przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania 
zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym 
jednorazowo roku, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla 
poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.  

ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas 
nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze 
nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla 
poratowania zdrowia: 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6


43 
 

1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia: 

 

a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub 

 

b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób 

wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub 

 

2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową 

– w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. 

 

 1a. Okres siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, uważa się za 

nieprzerwany, jeżeli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 

miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole. 

3. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy 
czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, 
trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy                         
i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres.  

4. Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien 
przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg 
siedmioletniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla 
poratowania zdrowia.  

        5. Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje 
prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz 
prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa 
w art. 54. 

  5. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel 

zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za 

wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatku, o którym 

mowa w art. 54 ust. 5. 

        6. Dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla 
poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu 
stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.  

6. W przypadku udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze dłuższym 

niż 30 dni, nauczyciel podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia 

zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. 

    7. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może 
nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku 
stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny 
stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela                           
z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.  

    8. Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej 
niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
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Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia 
nie może przekraczać 3 lat.  

     9. Nauczyciel nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku z 
potrzebą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.  

     10. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu 
przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący 
nauczyciela. Od orzeczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje odwołanie do organu 
odwoławczego określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 oraz w trybie określonym 
w tych przepisach.  

ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

 

 10. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu 

przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby 

zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób 

wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę, orzeka lekarz posiadający 

uprawnienia do wykonywania badań, o których mowa w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu 

pracy, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy, 

wykonujący działalność w jednostce służby medycyny pracy, z którą szkoła zawarła 

umowę, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny 

pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60), zwany dalej „uprawnionym 

lekarzem”. 

 

 10a. Dyrektor szkoły na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla 

poratowania zdrowia wydaje skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane przez 

uprawnionego lekarza. 

 

10b. Uprawniony lekarz orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla 

poratowania zdrowia na podstawie: 

 

1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego; 

 

2) wyników badań dodatkowych lub konsultacji specjalistycznych, których 

przeprowadzenie uzna za niezbędne; 

 

3) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia. 

 

10c. Uprawniony lekarz wydaje orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia 

nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, określające czas potrzebny na 

przeprowadzenie zalecanego leczenia. 

 

10d. Nauczycielowi i dyrektorowi szkoły przysługuje odwołanie od orzeczenia 

lekarskiego, o którym mowa w ust. 10c, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze względu na 

siedzibę szkoły. W przypadku gdy orzeczenie lekarskie zostało wydane przez 

uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, 

odwołanie od tego orzeczenia wnosi się do instytutu badawczego w dziedzinie 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
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medycyny pracy najbliższego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze 

względu na siedzibę szkoły. 

 

10e. Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 10c, za pośrednictwem 

uprawnionego lekarza, który wydał to orzeczenie. 

 

10f. Uprawniony lekarz przekazuje odwołanie wraz z kopią dokumentacji badań, o 

których mowa w ust. 10b, podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia odwołania w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

 

10g. Podmiot właściwy do rozpatrzenia odwołania, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania odwołania, wydaje orzeczenie lekarskie po przeprowadzeniu badań 

lekarskich. Orzeczenie to jest ostateczne. 

 

10h. Koszty badań, o których mowa w ust. 10b pkt 1 i 2 oraz ust. 10g, ponosi szkoła. 

 

10i. Dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na 

podstawie orzeczenia lekarskiego. 

 

10j. Urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację 

uzdrowiskową dyrektor szkoły udziela na podstawie potwierdzonego skierowania, o 

którym mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793,  

z późn. zm.), na okres ustalony w tym skierowaniu. 

 

11. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 

1) zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego, w celu udzielenia urlopu 

dla poratowania zdrowia, 

2) wzór skierowania, o którym mowa w ust. 10a, 

3) wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla 

poratowania zdrowia – uwzględniając konieczność przyjęcia obiektywnych  

i niezbędnych kryteriów oceny stanu zdrowia dokonywanej w celu stwierdzenia 

potrzeby leczenia oraz określenia czasu na jego przeprowadzenie, a także zapewnienia 

jednolitości stosowanych dokumentów. 

 

Zmiany w przepisach!  

1. Od 1 stycznia 2018 roku urlop zdrowotny przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu  

w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony. W tym okresie zatrudnienia 

nauczyciel może pracować na 1/2 etatu lub powyżej np. wskutek obniżenia wymiaru 

czasu pracy. 

 

2. Nadal okres pracy w szkole na stanowisku nauczyciela będzie musiał być 

nieprzerwany, jednakże za nieprzerwany będzie uznawany także okres od ustania do 

podjęcia zatrudnienia w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ustaniu 

poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole. 
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3. Od 1 stycznia 2018 r. prawo do urlopu dla poratowania zdrowia zostanie istotnie 

ograniczone. Urlop zdrowotny będzie bowiem udzielany wyłącznie: 

 

1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej 

wystąpieniem choroby zawodowej (eliminuje to choroby somatyczne, 

nowotworowe); 

 

2) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby, w której powstaniu 

czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną 

rolę; 

 

3) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. 

 

4. Dyrektor udziela urlopu na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową na 

podstawie potwierdzonego skierowania do sanatorium. Z kolei skierowanie na leczenie 

uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową będzie wystawiał lekarz podstawowej 

opieki zdrowotnej. Skierowanie będzie musiało być potwierdzone przez oddział 

wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania nauczyciela. Brak potwierdzenia na skierowaniu będzie obligował 

dyrektora do odmowy udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. 

Jednakże prawidłowe skierowanie zawierające stosowne potwierdzenie nie może być 

w żaden sposób zakwestionowane przez dyrektora. Dyrektor musi wówczas udzielić 

urlopu zdrowotnego na okres wskazany w skierowaniu. 

 

5.  Nauczyciel, który musi skorzystać z urlopu zdrowotnego jest zobowiązany skierować 

do dyrektora pisemny wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Dyrektor, 

na podstawie wniosku wyda skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez 

uprawnionego lekarza.  

 

6. Usunięto bezwzględny obowiązek kierowania na badanie kontrolne do lekarza medycy 

pracy w przypadku korzystania w ogóle z urlopu zdrowotnego. Badania takie należy 

wykonać tylko wtedy, gdy nauczyciel przebywał na urlopie dłuższym niż 30 dni.  

 

7. Przepisy przejściowe przewidują możliwość uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia 

na dotychczasowych zasadach pod warunkiem uzyskania orzeczenia o potrzebie 

udzielenia urlopu zdrowotnego przed 1 stycznia 2018 r. (art. 142 ustawy                    

o finansowaniu zadań oświatowych) 

  

8. Nauczyciel spełniający warunki formalne do uzyskania pierwszego lub kolejnego urlopu 

zdrowotnego na dotychczasowych zasadach będzie mógł skorzystać z tego urlopu 

 po 1 stycznia 2018 r. o ile do 31 grudnia 2017 r. uzyska orzeczenie o potrzebie jego 

udzielenia. 
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Dz. U. z 2017 r., poz. 1...... 

 

WAŻNE - przepisy przejściowe 

 

Art. 141.  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, którzy przed dniem                 

1 stycznia 2018 r. nie wykorzystali przysługującego im urlopu uzupełniającego, urlopu tego 

udziela się na dotychczasowych zasadach. 

 

wypis z KN z wprowadzonymi zmianami  

      Art. 64. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy 
przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 
odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.  

    Art. 64. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy 
przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 
odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. 

     2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, może być zobowiązany przez dyrektora do 
wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:  

1) przeprowadzania egzaminów; 
2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku 

szkolnego; 
3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu 

zawodowym w określonej formie. 
 
Czynności, o których mowa w pkt 1-3, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.  
 

2a. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne 

stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co 

najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu 

powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego 

w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. 

 
     3. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, 
przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie 

ustalonym w planie urlopów.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
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3a. Nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki 

nauczyciela szkoły, o której mowa w ust. 1, oraz szkoły, o której mowa w ust. 3, 

przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w 

której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć, a w przypadku realizowania w 

tych szkołach równej liczby godzin zajęć nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu 

wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, o której mowa w ust. 1.”; 

4. W ramach ustalonego w ust. 1 wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciel ma prawo 
do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.  

5. Nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym  
w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w ust. 1. Nauczyciel zatrudniony 
przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie 
szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego 
w umowie okresu prowadzenia zajęć.  

    5a. Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne,  
w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, ma 
prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu 
przepracowanego, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

    Art. 65. Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie 
szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie 
szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku 
kalendarzowym.  

Art. 66. 1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie 
ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w 
związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych 
albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku 
szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Urlop uzupełniający w ciągu roku 
szkolnego przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub 
za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkolnych z 
powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji 
albo kapitalnych remontów.  

    Art. 66. 1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części 

w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub 

odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, 

urlopu dla poratowania zdrowia, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego 

przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, 

w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. 

 

    Art. 66a. 1 Jeżeli nauczyciel szkoły, o której mowa w art. 64 ust. 3, nie może 

rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn 

usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu: 

 

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=103#P103A2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=2#P2A6
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2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 

3) powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia 

się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy, 

4) urlopu macierzyńskiego, 

5) urlopu dla poratowania zdrowia 

– urlop wypoczynkowy ulega przesunięciu na termin późniejszy. 

 

2. Część urlopu wypoczynkowego niewykorzystaną z powodu: 

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, 

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 

3) odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia 

terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do 3 miesięcy, 

4) urlopu macierzyńskiego, 

5) urlopu dla poratowania zdrowia 

 

– udziela się w terminie późniejszym. 

 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dyrektora i wicedyrektora szkoły 

oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także 

nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze  

w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze. 

   Art. 67. 1. Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, 
jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia 
z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia 
urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu.  

2. Jeżeli wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe uległa zmianie w okresie, z którego oblicza 
się wynagrodzenie za urlop, lub w miesiącu wykorzystywania urlopu, wynagrodzenie to ulega 
przeliczeniu.  

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw pracy, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania 
wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.  

    Art. 67a. 1. Z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego nauczyciel występuje do 
organu, który nawiązał z nim stosunek pracy.  

    2. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien być zgłoszony co najmniej na 1 
miesiąc przed wskazanym terminem rozpoczęcia tego urlopu.  

    3. Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień 
poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego; w takim przypadku termin udzielonego urlopu 
ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela - odpowiedniemu przedłużeniu.  

    4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, jeżeli urlop wychowawczy został udzielony  
w wymiarze nieprzekraczającym 1 miesiąca.  

     Art. 67b. Nauczyciel może zrezygnować z udzielonego mu urlopu wychowawczego:  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2017&qplikid=27#P27A2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2017&qplikid=27#P27A2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2017&qplikid=2#P2A6
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1) w każdym czasie - za zgodą organu udzielającego urlopu, 

2) z początkiem roku szkolnego - po uprzednim zawiadomieniu organu udzielającego urlopu, 

co najmniej na 3 miesiące przed zamierzonym terminem podjęcia pracy. 

    Art. 67c. 1. W przypadku wykorzystywania urlopu wychowawczego nauczyciel nabywa 
prawo do urlopu wypoczynkowego z dniem rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po 
zakończeniu urlopu wychowawczego.  

    2. Nauczycielowi, który w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nie mógł 
wykorzystać przypadającego w okresie letnich ferii szkolnych urlopu wypoczynkowego, do 
którego nabył prawo - termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na 
koniec zajęć szkolnych. 

      Art. 67d. 1. Nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć 

dyrektorowi szkoły pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy oraz 

odpowiednio obniżenie wymiaru zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż połowa 

pełnego wymiaru zatrudnienia w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. 

Dyrektor szkoły jest obowiązany uwzględnić wniosek nauczyciela. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na 21 dni przed rozpoczęciem 

wykonywania pracy w obniżonym wymiarze zatrudnienia. Do wniosku dołącza się 

dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a Kodeksu pracy. 

Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, dyrektor szkoły obniża wymiar 

zatrudnienia nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

3. W przypadku nauczycieli szkół, w których organizacji pracy przewidziano ferie 

szkolne, obniżenie wymiaru zatrudnienia może nastąpić bezpośrednio po zaprzestaniu 

korzystania przez nauczyciela lub drugiego rodzica lub opiekuna dziecka z urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, a w innych przypadkach – z początkiem 

roku szkolnego. 

 

4. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia, 

o którym mowa w ust. 1, może korzystać jedno z nich. 

 

5. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany 

podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem. 

 

Art. 67e. 1. Nauczycielowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 

14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 

2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

 

2. Prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu konieczności 

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem regulują odrębne przepisy. 

 

3. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia, 

o którym mowa w ust. 1, może korzystać jedno z nich. 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2017&qplikid=2#P2A6
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Zmiany w przepisach!  

1. Dyrektorowi szkoły i innym osobom na stanowiskach kierowniczych od  1 stycznia 
2018 roku przysługuje 35 dni urlopu wypoczynkowego. Ta sam wymiar urlopu 
przysługuje osobie, która pełniła funkcje kierowniczą przez co najmniej 10 miesięcy. 
 

2. O wymiarze urlopu dla nauczyciela, który pracuje w różnych typach szkół (feryjna  
i nieferyjna) będzie decydował wymiar zatrudnienia w poszczególnych szkołach. 
Nauczyciel będzie miał taki wymiar urlopu, jaki obowiązuje w placówce, w której 
realizuje większą liczbę godzi. Jeżeli okaże się, że w różnych placówkach ma tyle 
samo– urlop wypoczynkowy ma przysługiwać w wymiarze odpowiadającym okresowi 
ferii szkolnych i w czasie ich trwania. 
  

3. Urlop zdrowotny nie może " konsumować" urlopu wypoczynkowego - art. 66 ust.1. 
Oznacza to, że urlop wypoczynkowy należy się także, gdy nauczyciel jest na urlopie 
zdrowotnym w czasie ferii zimowych lub ferii letnich. Urlopu należy udzielić w 
późniejszym terminie. 
  

4. Jednoznacznie określono zasady korzystania przez nauczycieli z możliwości pracy w 
niższym wymiarze czasu pracy w okresie, w którym nauczyciel jest uprawniony do 
urlopu wychowawczego. Zasady te dla nauczycieli w placówkach nieferyjnych są 
identyczne jak w Kodeksie pracy, natomiast dla nauczycieli placówek feryjnych 
wprowadzono  ograniczenie korzystania z tego uprawnienia w trakcie roku szkolnego.    
 
W przypadku nauczycieli szkół feryjnych obniżenie wymiaru zatrudnienia 
będzie mogło nastąpić:  

1) bezpośrednio po zaprzestaniu korzystania z urlopu macierzyńskiego, urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu 
wychowawczego 
                                            albo 

2) z początkiem roku szkolnego 
                                                                 (art. 67d KN) 

Oznacza to, że Tylko nauczyciele, którzy zdecydują się na obniżenie wymiaru etatu 
bezpośrednio po urlopach związanych z rodzicielstwem będą mogli rozpocząć pracę  
w niższym wymiarze w trakcie roku szkolnego lub mogą to zrobić z początkiem kolejnego 
roku szkolnego. 
 
Skorzystanie z ww. uprawnienia nie spowoduje zmiany podstawy nawiązania stosunku pracy 
nauczyciela. 

 
5. Nauczycielowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat będzie 

przysługiwało zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w 
wymiarze 2 dni, bez możliwości przeliczenia tego zwolnienia na godziny (art. 67e 
KN). 
 

6. Termin wejścia w życie - 1 stycznia 2018 roku. 
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..........................................................  oo  ffiinnaannssoowwaanniiuu  zzaaddaańń  oośśwwiiaattoowwyycchh  ((DDzz..UU..  zz  22001177  rr..,,  ppoozz..  

11..............  

  
Dz. U. z 2017 r., poz. 1...... 

 

I. Dodatek za wyróżniającą się pracę nauczyciela. 

Do Karty Nauczyciela został wprowadzony nowy składnik wynagrodzenia. Nie ma on 
charakteru uznaniowego. Należy się" z urzędu" nauczycielowi dyplomowanemu, który:  

1) przepracował min 3 lata w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela 
dyplomowanego; 
 

2) legitymuje się wyróżniającą oceną pracy. 
 
W okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. dodatek ten ma wynosić  w  
wysokości:  

1) w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. – 3% 
2) w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. – 6% 

 
kwoty bazowe - art. 133 ustawy o finansowaniu zadań publicznych 
 
Od 1 września 2022 r. ma wynosić 16% kwoty bazowej - art. 33a KN.. Wysokość dodatku 
jest proporcjonalna do wymiaru zatrudnienia (art. 33a Karty Nauczyciela). 

UWAGA! 

Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wyróżniającej oceny pracy na 
zasadach, które mają obowiązywać od 1 września 2018 r. 

 

Prawo do dodatku nauczyciel nabędzie z dniem:  

1. 1 stycznia – w przypadku uzyskania prawomocnej wyróżniającej oceny pracy  
w okresie do 1 lipca do 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy; 
 

2. 1 września – w przypadku uzyskania prawomocnej wyróżniającej oceny pracy  
w okresie od 1  stycznia do 30 czerwca danego roku kalendarzowego. 

 

Prawo do dodatku wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym 

uzyskana kolejna ocena pracy jest niższa niż ocena wyróżniająca.   
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II. Likwidacja dodatków socjalnych poza dodatkiem  „wiejskim". 

 

Od 1 stycznia 2018 roku uchyla się art. 54 ust. 1 - 4 i ust. 6-8. Oznacza to, że nauczyciele 

nie będą uprawnieni do:  

1) lokalu mieszkalnego; 

2) dodatku mieszkaniowego; 

3) działki gruntu do użytkowania; 

4) mieszkań w budynkach szkolnych; 

5) zasiłku na zagospodarowanie. 

Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, 

zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców 

przysługuje tylko dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego - art. 54 ust. 

5 nie został uchylony! 

WAŻNE - przepisy przejściowe 

Art. 137.  Nauczyciele, którzy do dnia 1 września 2018 r. spełnili warunki otrzymania 

jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie, określone w art. 61 ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 76, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2018 r., zachowują prawo do 

tego zasiłku. 

 

Likwidacja dodatków socjalnych ma nastąpić już od 1 stycznia 2018 r., za wyjątkiem zasiłku 

na zagospodarowanie. Zasiłek ten będzie wypłacany nauczycielom, którzy spełnią warunki 

do jego otrzymania do dnia 1 września 2018 r.  (art. 137 ustawy zmieniającej KN). 

 

III. Określono pensum specjalistom. 

 

Obecnie nauczyciele pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i inni specjaliści mają określany 

wymiar godzin obowiązkowych przez organ prowadzący. Pensum specjalistów jest przez to 

bardzo zróżnicowane w skali kraju. Nowelizacja Karty Nauczyciela ma określa sztywno 

wymiar pensum nauczycieli: 

1) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – 
pedagogicznych ma wynieść 22 godziny tygodniowo; 
 

2)  posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych 
dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz 
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym ma wynieść 20 godzin 
tygodniowo 
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IV. Dyrektor szkoły nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych. 

 

W art. 42 KN  po ust. 6 dodano s ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom, o których 

mowa w ust. 6, korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć, nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne 

dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale.” 

 

V. Wprowadzono algorytm obliczania pensum w łączonych etatach. 

Nowelizacja KN wskazała, w jaki sposób powinno być obliczane tzw. uśrednione pensum 

nauczyciela.  

Zgodnie z nowym zapisem w art. 42 pensum łączone będzie ustalane jako iloraz łącznej 

liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach 

poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć. Wynik będzie trzeba zaokrąglić 

do pełnych godzin – powyższej półgodziny w górę, a poniżej pół godziny w dół.  Godziny 

wyliczone ponad tak ustalone pensum będą godzinami ponadwymiarowymi (art. 42 ust. 5c 

planowanego brzmienia Karty Nauczyciela). 

VI.   Nauczyciel niepełnosprawny. 

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (art. 15 

ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych). Przepis ten ma zastosowanie także do nauczycieli szkół publicznych, 

jednakże dotychczas powodował jedynie obniżenie ogólnego czasu pracy nauczyciela a nie 

jego zajęć obowiązkowych.  

Od 1 września 2018 r. nauczyciel niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będzie miał obniżony tygodniowy 

obowiązkowy wymiar zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego 

tygodniowego wymiaru czasu pracy.  

Oznacza to, że pensum nauczyciela ustalone w umowie o pracę będzie trzeba pomnożyć 

przez 35/40 czyli 0,88 a wynik zaokrąglić do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 

pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną. 

  

 

 

 

 


