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Zagadnienie prawne: 
 
Wątpliwości nauczycieli ze Szkoły budzi kwestia, czy w czasie przerwy świątecznej 
pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia a Dniem Końcem Roku, tzw. Sylwestrem oraz 
Świąt Wielkanocnych, nauczyciele pozostają w dyspozycji dyrektora czy korzystają z dni 
wolnych w czasie owej przerwy. Dotychczas nauczyciele owej Szkoły przebywali 
umownie „pod telefonem” i w tzw. dyspozycji dyrektora. Dyrektor szkoły nie regulował 
tego w inny sposób. W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor szkoły uznała jednak, że we 
wszystkie dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w przerwach 
świątecznych mają być w szkole. Zdaniem Dyrektora szkoły te dni nie są dniami wolnymi 
od pracy ani urlopem. W dniach tych nie ma dzieci w szkole, natomiast wszyscy 
nauczyciele mają przebywać w siedzibie Szkoły.  
 
Podstawa prawna opinii: 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U.2019  poz. 2215).  
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (dz.U. nr 46, poz. 432, z późn. zm). 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603). 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1094), 

5. Ustawa o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 
90).  

 
Treść opinii: 
 
  Zgodnie z treścią §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz §3 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2019 roku w sprawie 
organizacji roku szkolnego w bieżącym roku szkolnym 2019/2020, przerwa świąteczna 
trwa od dnia 23 do 31 grudnia 2019 roku. Z kolei wiosenna przerwa świąteczna 
rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach.  
 Jak wynika z literalnego brzmienia pojęcia „przerwa”, w tym według Słownika 
Języka Polskiego, oznacza czas, w którym jakaś czynność lub jakieś zjawisko chwilowo 
nie zachodzi, nie odbywa się. To czas wolny między lekcjami, jak i puste miejsce, wolne 
przestrzeń, luka w czymś. Oznacza to, że wskazane przerwy są dniami ustawowego czasu 
wolnego, przerwy a nie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych opisanych w 
§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2019 r. w sprawie 
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organizacji roku szkolnego dla całej szkoły. Tymczasem niejednokrotnie przyjmuje się, że 
przerwa ta dotyczy jedynie uczniów, a nie nauczycieli.  

Jednocześnie w §5.1 tegoż samego rozporządzenia dyrektor szkoły lub placówki, po 
zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których 
rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, 
biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, 
może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, w wymiarze dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, 
szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia 
ustawicznego - do 6 dni, gimnazjów - do 8 dni, liceów ogólnokształcących i techników - 
do 10 dni. Te dni nazywane powszechnie dniami będącymi w dyspozycji dyrektora zostały 
nadane dyrektorom zmianą do powyższego rozporządzenia z dnia 5 października 2019 roku 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.  

Jak wynika z powyższego, dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia 
wychowawczo-opiekuńczo wyłącznie w dniach wolnych, które sam zarządzi (po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, 
biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki 
(§6a.1 rozporządzenia). Jednak obowiązek ten dotyczy jedynie zajęć, o których mowa w 
§5.1 rozporządzenia. Nakłada on na szkołę także obowiązek informowania rodziców 
(prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-
opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w §5.1 (czyli jedynie tych 
zarządzonych przez dyrektora szkoły). 

 
Nie ma podstaw prawnych, by stosować owy przepis rozszerzająco. Dodatkowo 

dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, ma obowiązek 
poinformować nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku 
szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których 
mowa wcześniej (także tych zarządzonych przez dyrektora szkoły). Stąd też, na stronach 
Ministerstwa Edukacji Narodowej corocznie publikowany jest kalendarz roku szkolnego 
na dany rok. Zgodnie z nim i wypełnianym obowiązkiem przez dyrektorów przerwa 
świąteczna obowiązuje od 23 do 31 grudnia 2015 roku.  

 
Oczywiście dni te nie są urlopem dla nauczycieli, albowiem te mają jedynie w 

trakcie wakacji i ferii zimowych. Jest to jednak czas ustawowej nieobecności w pracy. 
Założeniem ustawowym było jednak wprowadzenie oszczędności w placówkach 
oświatowych, głownie ekonomicznych. 
 

Ewidentnie jednak nie ma podstaw do zastosowania ustawy z dnia 18 stycznia 1951 
r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 2015.90.j.t.), albowiem określa ona dni wolne od pracy 
dla całego sektora gospodarki publicznej, a nie dla oświaty. Przepisy rozporządzenia o 
organizacji roku szkolnego mają jednak charakter specjalny, a tym samym mający 
pierwszeństwo w stosowaniu.  
 

Konkludując, w czasie przerwy świątecznej szkoły nie mają obowiązku 
organizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów. Jest jednak taka 
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możliwość, acz na warunkach określonych w art. 42 c Karty Nauczyciela. Za zajęcia 
dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, 
nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie, liczone 
jak za pracę w godzinach ponadwymiarowych.  
 

Niektóre szkoły mogą zamiast zajęć opiekuńczo-wychowawczych organizować 
jedynie dyżury nauczycieli, wyrażające się w pozostawaniu w gotowości do 
zapewnienia opieki przybyłym do szkoły uczniom. Również wtedy, zgodnie z art. 
1516§1 k.p. w zw. z art. 91 c Karty Nauczyciela nauczyciel winien otrzymać dodatkowe 
wynagrodzenie za swoją pracę.  

Zgodnie z nim pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza 
normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z 
umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę 
(dyżur). Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik 
nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do 
odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133 K.p. w zw. z art. 91 c KN. Za czas dyżuru, 
z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy 
w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia 
czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, 
określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie 
został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. 

 
Odpowiadając na pytania postawione w osnowie opinii wskazuję, co następuje: 

nauczyciele korzystają z ustawowego czasu wolnego, a w dyspozycji dyrektora 
pozostają jedynie w dniach przez niego zarządzonych. Organizowanie zajęć opiekuńczo-
wychowawczych nie jest obligatoryjne dla szkół, a jedynie fakultatywne i generalnie 
rodzice uczniów nie mogą wymagać, by takie zajęcia się odbywały. Jeśli dyrektor szkoły 
za zgodą rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego takie zajęcia zorganizuje, 
nauczycielom przysługuje prawo domagania się za nie dodatkowego wynagrodzenia. 
 

I to jest ta różnica, gdyż instytucje wydające niekorzystne interpretacje w tym 
zakresie, nie uważają tych dni za dni wolne, w świetle ustawy o dniach wolnych. 
 

Okres ten, jest czasem wolnym (przerwą, a nie dniami wolnymi) dla całej 
szkoły (dla tych osób, które podlegają pod przepisy oświatowe). Nie jest to czas, w 
którym nauczyciel pozostaje do dyspozycji dyrektora, ani też czas urlopu. Jest to jednak 
czas usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela wskazanej na mocy obowiązujących 
przepisów. 
 

Jednocześnie należy wskazać, iż mocą art. 42 c Karty Nauczyciela za zajęcia 
dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, 
nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie, w 
wysokości ustalonej w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
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Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. 
 

Zgodnie z § 10 powyższego rozporządzenia nauczycielom, którzy w dniu 
wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie 
otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za 
każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową. 
 

Wobec powyższego nauczycielowi przysługują w okresie świątecznym „dni 
wolne od pracy” bądź dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach 
ponadwymiarowych. 
 
 
Opinię sporządziła: Karolina Sikorska-Bednarczyk, specjalistka prawa oświatowego.  
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