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Stowarzyszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Kadry Kierowniczej 

Oświaty popierają poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i 
ustawy -  Karta Nauczyciela ( druk numer 1246) mający na celu ograniczenie 
niekorzystnej dla nauczycieli i uczniów wykładni ustaw, poprzez doprecyzowanie ich 
przepisów. 

 

Negatywne zjawiska związane z wynikającą z art. 10 ust. 1 KN koniecznością 

zatrudniania nauczycieli w konkretnej szkole zespołu zamiast w zespole szkół, 

sygnalizowane były juŜ podczas I Kongresu Zarządzania Oświatą, zorganizowanego 

przez OSKKO we wrześniu 2006r. Zdaniem stowarzyszonych naleŜą do nich: 

  

• konieczność corocznej modyfikacji umów o pracę wielu nauczycieli, w 

związku ze  zmianą obowiązków i liczby godzin zajęć w poszczególnych 

szkołach zespołu, skutkującą poczuciem niestabilności zatrudnienia 

nauczycieli; 

• ograniczenie moŜliwości zatrudnienia przez mianowanie i pozbawienie 

nauczycieli uprawnień wynikających z tej formy zatrudnienia; 

• nieuzasadnione zwiększanie kosztów zatrudnienia, wynikające z konieczności 

zawierania odrębnej umowy z nauczycielem, zatrudnionym w jednej ze szkół 

zespołu a uzupełniającym etat w innej szkole tego zespołu, którego całkowity 

wymiar przydzielonych godzin przekracza pensum; 

• konieczność wystawiania nauczycielowi pracującemu w zespole szkół, w 

przypadku rozwiązania stosunku pracy, kilku świadectw pracy; 

• kłopoty z organizacją i rozliczaniem zastępstw w zespołach szkół, wynikające 

z faktu, iŜ nauczyciel nie moŜe pełnić zastępstw  w szkole, w której nie jest 

zatrudniony; 



  

 

• sztuczne ograniczenia w organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz w opiece nad 

uczniami w czasie imprez ogólnoszkolnych; 

• utrudnienia w organizacji pracy szkolnych pedagogów, psychologów, 

nauczycieli – bibliotekarzy; 

• zatrudnienie dyrektora zespołu szkół i innych osób sprawujących funkcje 

kierownicze tylko w jednej ze szkół zespołu; 

• ograniczenia rozwoju zawodowego nauczycieli w okresie staŜu, poprzez 

wymagane  przepisami powiązanie rozwoju z konkretną szkołą w zespole a nie 

ze wszystkimi szkołami, w których nauczyciel pracuje (§ 7 i § 8 

Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 

nauczycieli) 

UwaŜamy, Ŝe dla jednoznacznego stosowania przepisów oświatowych wobec 

zespołów szkół i zatrudnionych w nich nauczycieli konieczne jest wprowadzenie, 

oprócz proponowanych w poselskim projekcie ustawy, następujących zmian: 

Przepisy prawa Uwagi OSKKO 

UoSO 
Art. 2. System oświaty obejmuje:  
1) przedszkola, w tym z oddziałami 
integracyjnymi oraz przedszkola 
specjalne,  
2) szkoły:  
a) podstawowe, w tym: specjalne, 
integracyjne, z oddziałami integracyjnymi 
i sportowymi, sportowe i mistrzostwa 
sportowego, 
b) gimnazja, w tym: specjalne, 
integracyjne, z oddziałami 
integracyjnymi, dwujęzycznymi, 
sportowymi i przysposabiającymi do 
pracy, sportowe i mistrzostwa 
sportowego, 
c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, 
integracyjne, z oddziałami 
integracyjnymi, dwujęzycznymi i 
sportowymi, sportowe, mistrzostwa 
sportowego, rolnicze i leśne,  
d) artystyczne; 
3) placówki oświatowo-wychowawcze, w 
tym szkolne schroniska młodzieŜowe, 
umoŜliwiające rozwijanie zainteresowań i 
uzdolnień oraz korzystanie z róŜnych 
form wypoczynku i organizacji czasu 

Mając na uwadze art. 3 Kodeksu Pracy, 

uwaŜamy za celowe uzupełnienie wykazu 

jednostek organizacyjnych 

funkcjonujących w systemie oświaty o 

zespoły szkół. 

  

KP - Art. 3. Pracodawcą jest jednostka 
organizacyjna, choćby nie posiadała 
osobowości prawnej, a takŜe osoba 
fizyczna, jeŜeli zatrudniają one 
pracowników. 



  

 

wolnego; 
  
UoSO 
Art. 7. 1. Szkołą publiczną jest szkoła, 
która:  
  
3) zatrudnia nauczycieli posiadających 
kwalifikacje określone w odrębnych 
przepisach, z zastrzeŜeniem ust. 1a; 
  

Zasadnym wydaje się uwzględnienie, iŜ 

zatrudnianie nauczycieli moŜe teŜ być 

cechą zespołu szkół 

UoSO  
Art. 36a  
5. W celu przeprowadzenia konkursu 
organ prowadzący szkołę lub placówkę 
powołuje komisję konkursową w 
składzie:  
  
1) po trzech przedstawicieli:  
a) organu prowadzącego szkołę lub 
placówkę, 
b) organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny; 
2) po dwóch przedstawicieli:  
a) rady pedagogicznej, 
b) rodziców; 
3) po jednym przedstawicielu 
zakładowych organizacji związkowych, 
przy czym przedstawiciel związku 
zawodowego nie moŜe być zatrudniony w 
szkole lub placówce, której konkurs 
dotyczy. 

Sugerujemy doprecyzowanie składu 

komisji konkursowej w odniesieniu do 

istniejącego zespołu szkół 

UoSO 
Art. 37. 1. W szkole lub placówce, w 
których zgodnie z ramowym statutem 
moŜe być utworzone stanowisko 
wicedyrektora i inne stanowiska 
kierownicze, powierzenia tych stanowisk 
i odwołania z nich dokonuje dyrektor 
szkoły lub placówki, po zasięgnięciu 
opinii organu prowadzącego, rady szkoły 
lub placówki oraz rady pedagogicznej.  
  

Unormowania wymagają zasady 

utworzenia stanowiska wicedyrektora i 

innych stanowisk kierowniczych w 

przypadku szkół połączonych w zespół. 

KN  
Art. 1. 1. Ustawie podlegają nauczyciele, 
wychowawcy i inni pracownicy 
pedagogiczni zatrudnieni w:  
  
1) publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach oraz zakładach kształcenia i 
placówkach doskonalenia nauczycieli 

UwaŜamy za konieczne uzupełnienie 

zapisów art. 1 ust. 1  KN o nauczycieli 

zatrudnionych w zespołach szkół. 

Uwzględnienie w tym artykule zespołu 

szkół jako odrębnej jednostki 



  

 

działających na podstawie ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty, z 
zastrzeŜeniem ust. 2 pkt 1a oraz pkt 2 lit. 
a; 

organizacyjnej pozwoli na stosowanie 

wszelkich zapisów KN wobec 

nauczycieli zatrudnionych w zespołach 

(w tym takŜe art. 10 ust. 1.). 

KN 
Art. 10.  
1. Stosunek pracy z nauczycielem 
nawiązuje się w szkole na podstawie 
umowy o pracę lub mianowania, z 
zastrzeŜeniem ust. 8.  
  
5. Stosunek pracy z nauczycielem 
mianowanym i z nauczycielem 
dyplomowanym nawiązuje się na 
podstawie mianowania, jeŜeli:  
  
6) istnieją warunki do zatrudnienia 
nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze 
zajęć na czas nieokreślony. 

Obecny stan prawny jest krzywdzący dla  

nauczycieli mianowanych lub 

dyplomowanych, których nie moŜna 

zatrudnić przez mianowanie, mimo Ŝe 

łącznie w szkołach zespołu są zatrudnieni 

w pełnym wymiarze czasu pracy. 

 

Dziękuję za zaproszenie na posiedzenie Komisji 10 stycznia br. Przybędę z 

niniejszym stanowiskiem.  

 

Marek Pleśniar 

Dyrektor Biura OSKKO  


