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O duchu prawa i tematach pogadanki 

• Funkcjonowanie Komisji Socjalnych, 

• Dodatek motywacyjny , 

• O przerwie świątecznej raz jeszcze, 

• O mobbingu po raz wtóry, 

• Pytania i problemy Wasze  
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O prawie przy kawie   
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•Obowiązek utworzenia Funduszu – każdy 
pracodawca zatrudniający 20 
pracowników, fakultatywnie mniej; 
• Jak jest Fundusz – musi mieć Regulamin 
– określający zasady gospodarowania 
funduszem – dobrze gdyby był wszędzie 
jednolity   
 
•Ale kto przyznaje świadczenia z 

Funduszu?  

 
KOMISJA SOCJALNA  
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• I tak w szkołach (lub innych placówkach 
oświatowych) powołuje się komisje socjalne, w skład 
których wchodzą przedstawiciele różnych środowisk 
– nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, 
emerytów i rencistów, czasami z pominięciem 
przedstawicieli związków zawodowych. 

Komisja socjalna?  
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• Tymczasem w przepisach regulujących działalność 
Funduszu – Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o 
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz.592, ze zm.) brak jest 
postanowień dotyczących działania komisji 
socjalnych w ogóle, a co do dopiero w 
zaprezentowanym składzie (dyrektor, przedstawiciel 
nauczycieli, przedstawiciel pracowników 
administracji i obsługi, przedstawiciel emerytów                  
i rencistów, przedstawiciele związków 
zawodowych). 
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• Albowiem w myśl art. 27 ust. 2 ustawy o związkach 
zawodowych (…) przyznawanie pracownikom świadczeń z 
funduszu dokonywane jest w uzgodnieniu z zakładową 
organizacją związkową i tylko z nią. 

• działająca komisja, w której skład wchodzą inne podmioty 
ponad pracodawcę i przedstawiciela związków, nie mają 
także prawa gromadzić wniosków  i dokumentów osób 
uprawnionych, ustalać wysokości świadczenia, a następnie 
przedstawiać ich do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły lub 
placówki i związkowi zawodowemu.  

 

Związki i pracodawca  
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• Wyłączeni z uczestniczenia w procedurze 
uzgodnieniowej są zatem przedstawiciele emerytów i 
rencistów, nauczycieli, czy jakakolwiek komisja 
socjalna. Regulamin ZFŚS nie może zatem wprowadzać 
innych rozwiązań, gdyż stałyby wówczas                            
w sprzeczności w przepisami prawa.  

• Jeżeli jednak w danej placówce, na mocy regulaminu, 
działa komisja socjalna, to w jej skład wchodzić mogą 
wyłącznie pracodawca (jego przedstawiciel) i 
przedstawiciele organizacji związkowych działających 
na terenie placówki. Tak powołana komisja – mimo, że 
bez podstawy prawnej – będzie jedynie nieformalną 
nazwą posiedzenia (spotkania) podmiotów wyłącznie 
uprawnionych do przyznawania świadczeń z funduszu. 
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•Dodatek motywacyjny  
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• Wynagrodzenie nauczycieli, zgodnie z art. 30 Karty 
Nauczyciela,          z zastrzeżeniem art. 32, składa się 
z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków: za 
wysługę lat (stażowego), motywacyjnego, 
funkcyjnego oraz za warunki pracy; wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz nagród i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem 
świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych i dodatków określonych w art. 54 KN. 

Wynagrodzenie nauczyciela  
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• Szczegółowe regulacje dotyczące dodatku 
motywacyjnego zostały określone w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 31 
stycznia 2005 roku (Dz.U. 2014.416.jt). w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 
wolnym od pracy.  

 

Dodatek motywacyjny  
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• osiągnięcia   w realizowanym procesie 
dydaktycznym, osiągnięcia wychowawczo-
opiekuńcze, wprowadzanie innowacji 
pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie 
kształcenia i wychowania; zaangażowanie                       
w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 
42 ust. 2 pkt. 2 KN; szczególnie efektywne 
wypełnianie zadań i obowiązków związanych z 
powierzonym stanowiskiem; realizowanie w szkole 
zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych 
przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej 
lokalnej polityce oświatowej.  

 

Warunki przyznawania  
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• Organ prowadzący szkołę lub placówkę, będący jednostką 
samorządu terytorialnego (rada gminy, rada powiatu, 
sejmik województwa) określa, w drodze regulaminu 
wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego 
i za warunki pracy, a także szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków (…) w taki sposób, aby średnie 
wynagrodzenie nauczycieli składające się ze składników,                      
o którym mowa w art. 30 ust. 1 KN, odpowiadały na 
obszarze działania danej jednostki samorządu 
terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom 
nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN.  

 

Regulamin przyznawania 
dodatków? 
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• Regulamin ten, winien zostać uzgodniony ze związkami 
zawodowymi, co jednoznacznie podkreśliła nowela Karty 
Nauczyciela z dnia 15.07.2004 roku, wprowadzając art. 30 
KN ust. 6a stwierdzający, że regulamin podlega 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli.  

• Bowiem to organ prowadzący placówkę edukacyjną 
tworzy regulamin przyznawania tegoż dodatku, a nie 
każdy pracodawca. W efekcie wszystkie placówki 
podlegające pod konkretny organ prowadzący powinny 
stosować ten sam regulamin w sprawie wynagradzania 
nauczycieli. 

Regulamin organu  

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla Karoliny 
Sikorskiej-Bednarczyk 



• Jednocześnie wymaga podkreślenia, iż przyznanie 
nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest obligatoryjne. 
Stanowi on obowiązkowy element wynagrodzenia 
nauczyciela (na co wskazuje zwrot z przepisów „składa 
się”). Przy czym nauczycielowi rozpoczynającemu pracę w 
szkole może być on przyznany dopiero po 6 miesiącach 
pracy.  

• I tutaj uwaga – zaczynającemu po raz pierwszy pracę w 
szkole. Wydaje się słusznym pogląd, że przy przejściu z 
jednej placówki do drugiej nauczyciel winien zachować 
dotychczasową wysokość dodatku motywacyjnego.  

 

Dodatek – obligatoryjny czy 
fakultatywny? 
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• uchwałą nr XXXV/1014/09 Rady Miasta Gdańska z 
dnia 23.04.2009 roku. Zgodnie z § 9 tegoż dodatek 
motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie 
krótszy niż 6 miesięcy (zasadniczo na semestry). 
Przyznaje go dyrektor szkoły, a dla dyrektora 
Prezydent Miasta. Dodatek motywacyjny jest dla 
danej placówki proporcjonalny do jej udziału w 
funduszu płac na wynagrodzenia zasadnicze dla 
nauczycieli.  

 

Regulamin w Gdańsku 
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• Wysokość dodatku motywacyjnego za osiągnięcia 
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, jakość 
świadczonej pracy, podejmowanie dodatkowych 
zadań, wysoką ocenę pracy, zaangażowanie w 
realizację czynności i zajęć karcianych, ustala się do 
30% osobistego zaszeregowania zasadniczego dla 
nauczycieli i wicedyrektów, do 40% zaś dla 
dyrektorów szkół.  

 

Wysokość dodatku  
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• uzyskanie udokumentowanych osiągnięć edukacyjnych 
uczniów ocenianych z uwzględnieniem ich możliwości i 
warunków pracy nauczyciela; 

• osiągnięcia uczniów w konkursach, turniejach, 
olimpiadach oraz innych obszarach działań, związanych 
z realizowanym procesem dydaktycznym; 

• skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych 
uczniów  
i wychowanków; 

• skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom                                 
i uzależnieniom; 

 

Jedna z przesłanek = dodatek  
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• aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów                              
i wychowanków potrzebujących opieki z uwzględnieniem ich 
potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, 
właściwymi instytucjami, osobami świadczącymi pomoc 
socjalną; 

• inicjowanie i organizowanie uroczystości związanych   z 
funkcjonowaniem szkół i placówek; 

• opieka nad samorządem uczniowskim, samorządem 
wychowanków i innymi    organizacjami uczniowskimi 
działającymi w szkole i placówce; 

• osiągnięcia z uczniami i wychowankami mającymi problemy     
w nauce; 

• skuteczne kierowanie rozwojem wychowanka i ucznia 
szczególnie uzdolnionego; 

• stałe doskonalenie zawodowe, podnoszenie kwalifikacji; 
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• realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie 
zwiększając  

• udział i rolę szkoły i placówki w środowisku lokalnym 
i promocja szkoły; 

• udział w komisjach egzaminacyjnych, o których 
mowa                       

• w przepisach o ocenianiu i klasyfikowaniu uczniów 
oraz udział                w komisjach maturalnych 

• wzbogacanie własnego warsztatu pracy, dbałość o 
estetykę powierzonych pomieszczeń,    pomocy 
dydaktycznych; 

• aktywny udział w pracach komisji przedmiotowych. 
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• Otrzymanie przez nauczyciela 
dodatku motywacyjnego jest 
obligatoryjne, od decyzji dyrektora 
zależy jednak jego wysokość. Przy 
czym nie może wynosić 0%, bowiem 
wystarczy by nauczyciel spełniał 
jedną z powyższych przesłanek, aby 
dodatek otrzymać.  
 

Obligatoryjna wysokość? 
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• Co ważne, przepisy nie wymagają, by 
nauczyciel przedstawiał druk 
samooceny. Wymóg ten dotyczy jedynie 
dyrektorów szkół. To do obowiązków 
dyrektora, bowiem, należy ocena pracy 
nauczyciela   i posiadanie przez niego 
wiedzy na temat osiągnięć nauczycieli 
podejmowanych na terenie danej szkoły.  

 

Samochwała w kącie stała  
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• Wysokość dodatku ustala dyrektor szkoły, a jego 
otrzymanie jest uprawnieniem nauczyciela – 
obowiązkiem pracodawcy zaś jego przyznanie. 
Nauczyciel nie musi składać druku samooceny. 
Należy pamiętać, że o przyznaniu dodatku i jego 
wysokości dyrektor ma obowiązek poinformować 
nauczyciela na piśmie w każdym 6 miesięcznym 
okresie jego przyznania. Informacja ta, choć tego 
przepisy wyraźnie nie wymagają może zawierać 
uzasadnienie, a jej kopia z potwierdzeniem 
otrzymania informacji powinna znajdować się w 
aktach osobowych pracownika 

Informacja o dodatku 
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• A dzieci i Rodzice się nudzą …. Czyli o przerwie 
świątecznej raz jeszcze  

Święta, Święta, Święta …. 
 Pada pada śnieg   
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• 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)) corocznie nowelizowane – ustala się na 
nowo dni lub zmiany jak w tym roku. : 

Rozporządzenie z 2002 roku  
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• § 3. 1. W szkołach: 1) zimowa przerwa świąteczna 
trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od 
dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 
grudnia wypada w poniedziałek. 

• W tym roku 23.12 to środa. 

 

Przerwa świąteczna  
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• WOLNE!  

• Nie jest to czas do dyspozycji dyrektora, nie jest to 
czas dyżurów – jest to czas usprawiedliwionej 
nieobecności nauczyciela wynikający z przepisów 
ustawowych. 

• W tym czasie dyrektor może wyznaczyć nauczycieli 
do dyżurów, ale za dodatkowym wynagrodzeniem.  

Dyżury, zajęcia czy wolne? 
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• 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 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. 

 

Art.. 42 c – nie tylko w Święta   
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Co na to Pani Minister ? 
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• kawę jeszcze tysiąc lat temu stosowano głównie 
do celów leczniczych? Chrześcijanie uważali 
początkowo, że to napój diabła,  

• dopiero kiedy Papież Klemens VIII,  

• uznał, że jest wyśmienita,  

• popularność kawiarni  

• zaczęła szybko rosnąć. 

 

Czy wiecie, że ……. 
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• Powoływanie Komisji Antymobbingowych i 
stosowanie sankcji w postaci zwolnienia z pracy 
nauczycieli jest niedopuszczalne; 

• Tworzenie Polityki Antymobbingowej – poza opartą 
na Kodeksie pracy Komisją Pojednawczą – jest 
pozbawione podstawy prawnej, a tym samym 
bezprawne; 

• Najlepszą i najskuteczniejszą formą = szkolenia  

• Pomocą służy, także i w zakresie tworzenia procedur, 
czy przeciwdziałania mobbingowi  
w szkole – Stowarzyszenie Antymobbingowe im. 
Barbary Grabowskiej-ma u siebie prawników  
i doświadczenie w tematyce.  

 

Przeciwdziałanie mobbingowi 
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Mobbing w Kodeksie Pracy 
Art. 943.   
§ 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.  
§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub 
skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym 
nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę 
przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub 
ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu 
współpracowników.  
§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od 
pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę.  
§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo 
dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.  
§ 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na 
piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie 
umowy.  
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Płaszczyzny mobbingu 

mobbing wstępujący: 
ofiarą jest przełożony, a mobberem podwładny bądź 
grupa podwładnych, 
 

mobbing pionowy: 
ofiarą jest pod władny, a mobberem przedstawiciel 
kadry kierowniczej, 
 

mobbing poziomy: 
mobberem jest grupa współpracowników, do której 
należy ofiara lub od której jest zależna (np. realizacja 
wspólnych zadań). 
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Fazy mobbingu 
•        konflikt 

 narażenie się „niewłaściwej” osobie 

• akty agresji 

 agresywne zachowania i psychologiczne ataki 

• włączenie kierownictwa w cykl 

 zachowania mobbera są ignorowane, tolerowane, 
nieprawidłowo interpretowane i wręcz podżegane przez zespół 
kierowniczy 

• etykieta bycia trudnym lub chorym psychicznie 

 spadek koncentracji i pojawienia się objawów somatycznych  
u ofiary mobbingu 

• wykluczenie 

 wykluczenia ofiary z pracy lub zmuszenia jej do złożenia 
rezygnacji           /wg. Leymanna/ 
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Odpowiedzialność pracodawcy 
• Odpowiedzialność za mobbing leży po stronie 

pracodawcy i to on jest zobligowany do 
przeciwdziałania te mu zjawisku w zakładzie pracy. 

• Wnosząc pozew do sądu pracownik, który uważa, że był 
ofiarą mobbingu – pozywa pracodawcę, niezależnie od 
tego kto dopuścił się wobec niego zachowań o 
charakterze mobbingu. 

 

• Pracodawca nie może tworzyć aktów wewnętrznych 
sprzecznych z prawem  
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Prawa pracownika  

Pracownik ma prawo zwrócić się do sądu o 
odszkodowanie lub zadośćuczynienie kiedy: 

•  w wyniku mobbingu doznał rozstroju zdrowia 

•  w wyniku mobbingu rozwiązał umowę o pracę. 

 

 

WAŻNE: 

Po stronie poszkodowanego należy udowodnienie, 
że był ofiarą mobbingu. 
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NIE JEST mobbingiem 
•jednorazowy akt poniżenia, ośmieszenia, zlekceważenia pracownika – niezależnie od tego, 
jak niewłaściwe jest traktowanie pracowników/współpracowników w ten sposób, nie 
można klasyfikować go jako mobbing, 

•uzasadniona krytyka – zwracanie uwagi pracownikowi, wskazywanie błędów, sugerowanie 
poprawy w sytuacjach niewywiązywania się z obowiązków, bądź wywiązywania się w 
sposób nierzetelny oraz dający efekty niskiej jakości, to zachowania jak najbardziej słuszne 
i leżące w kompetencjach kadry kierowniczej, 

•konflikt – sytuacja, w której ludzie się nie lubią, wzajemnie się konfliktują różnicuje od 
mobbingu fakt, iż obie strony konfliktu wzajemnie blokują i utrudniają realizację swoich 
celów. Mobbing natomiast zakłada wyższość prześladowcy nad ofiarą, 

•warunki pracy niespełniające wymogów bhp – złe warunki pracy można uznać za mobbing 
jedynie wówczas, gdy są one wymierzone wobec jednej osoby, która doświadcza również 
szykan w innej postaci, 

•poczucie dyskomfortu w pracy, niezadowolenie z przydzielanych obowiązków, 

•niechęć do realizacji wyznaczonych zadań, znudzenie pracą, niespełnianie się w pracy, 
brak poczucia satysfakcji,  stres związany z przydzielanymi obowiązkami, praca 
wymagająca, trudna, 

•pociąganie pracownika do odpowiedzialności z powodu łamania praw pracowniczych, 
niewypełniania swoich obowiązków, 

• stawianie wysokich wymagań co do jakości pracy. 
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• „Pomorze pomoże w problemie 
mobbingu i dyskryminacji” 

 

• Porady prawne bezpłatne 

• Pomoc psychologiczna – opłata 2 zł  

• Grupa wsparcia 

 

Konieczny kontakt telefoniczny   

MOBBING w PROJEKCIE FIO 2015 
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• Umiarkowane spożywanie kawy (trzy 
filiżanki dziennie) zapewnia 
organizmowi takie samo nawodnienie 
jak wypijanie tej samej ilości wody. 
Zasada ta sprawdza się zwłaszcza u 
nałogowych kawoszy. 

• Kawa nie zawiera zbyt wielkiej ilości 
witamin czy minerałów, ale jej 
właściwości przeciwutleniające  nie 
mają sobie równych.  

• To jeden z głównych antyoksydantów 
wypijanych na świecie. Kawa zawiera 
kwas chlorogenowy, który wykazuje 
podobne działanie przeciwutleniające, 
co substancje obecne w owocach czy 
warzywach i może wpływać korzystnie 
na metabolizm glukozy. 

 

Dlaczego warto pić kawę? 
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• Godziny wynikające z art. 42 ust. 2 pkt. 2 KN nie są godzinami 

dodatkowymi, gdyż są to godziny mieszczące się w ramach 

tygodniowego czasu pracy nauczyciela.  

• Przepisy zawarte w ww. artykule dotyczą godzin zegarowych a nie 

godzin lekcyjnych. Oznacza to, że pod pojęciem godziny 

rozumiemy 60 minut. 

• Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 

2001r. Nr 61 , poz. 624 z późn. zm.) 

• Załącznik nr 2: 

• § 6. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w 

czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas 

zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.  

• Stąd zależy czy nauczyciel co do zasady realizuje 45 minutówki 

czy 60 minutówki – takie będą i hallówki   

 

Godziny karciane – 45 minut czy 60 minut? 
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• 6. Rozumienie pojęcia godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 
lit. a i b Karty Nauczyciela. Zgodnie z ramowym statutem publicznej szkoły 
podstawowej oraz ramowym statutem publicznego gimnazjum godzina 
lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując 
ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 
Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III szkoły 
podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny 
tygodniowy czas zajęć. We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych godzina 
lekcyjna również trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 
60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w 
tygodniowym rozkładzie zajęć. Pod pojęciem godziny lekcyjnej, która 
zgodnie z ramowymi statutami publicznych szkół trwa 45 minut, rozumie się 
również inne zajęcia o charakterze dydaktycznym. Natomiast pozostałe 
zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym trwają 60 minut. Zatem 
czas trwania zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty 
Nauczyciela, powinien być odpowiedni do ich charakteru, tj. dydaktycznego 
bądź opiekuńczo – wychowawczego. 

• http://www.solidarnosc-ostroleka.edu.pl/viewpage.php?page_id=22 
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• Art. 42 ust. 3a.  Obowiązku prowadzenia zajęć w wymiarze określonym w 
ust. 2 pkt 2 lit. a i b nie stosuje się do dyrektora i wicedyrektora szkoły 
oraz nauczyciela, który obowiązki dyrektora lub wicedyrektora szkoły pełni w 
zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, a także do 
nauczycieli kolegiów nauczycielskich, nauczycieli kolegiów pracowników 
służb społecznych, nauczycieli szkół artystycznych i nauczycieli szkół, o 
których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a. 

• Godziny karciane realizują wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (pedagog, bibliotekarz, 
katecheta, wychowawca świetlicy też). 

• Stanowisko MEN 
(http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view =article&id 
=903%3Akomunikat-w-sprawie-sposobu-wykonania-przepisu-art-42-ust-2-
pkt-2-ustawy-karta-nauczyciela&catid=87%3Aopinie-i-stanowiska-
men&Itemid=106) - Są oni zobligowani są do realizacji innych zajęć i 
czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć 
opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i 
zainteresowania uczniów. 

• W przypadku wychowawców internatów też (są oni zatrudnieni jako 
nauczyciele w szkole, przy której funkcjonuje internat). 

• Wychowawcy burs nie mają takiego obowiązku. 

 

 
Kto realizuje godziny karciane ?  
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• Godziny te powinny być przeznaczone w szczególności na zajęcia 
opiekuńcze i wychowawcze wynikające z potrzeb i zainteresowań 
uczniów (Art. 42 ust. 2 pkt 2 KN). 

• Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 15, poz. 
142 z późn. zm):  

• § 2 ust. 5a Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być 
przeznaczone również na realizację:  

• 1) zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów: na pracę z 
uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce,  

• 2) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.  

• Przed przydzieleniem zajęć nauczycielom dyrektor musi rozpoznać 
potrzeby i zainteresowania uczniów. 

• Czy nauczyciel przez cały rok szkolny musi prowadzić ten sam rodzaj 
zajęć z tymi samymi dziećmi? – nie musi. Może za każdym razem 
prowadzić zajęcia z inną grupą uczniów i na inny temat 

• Ale 

• To wszystko musi być uzasadnione potrzebami i zainteresowaniami 
uczniów oraz zaplanowane jako realizacja tych potrzeb i rozwijanie 
zainteresowań. Trzeba wykazać, że te godziny spełniają kryteria 
rozporządzenia. 

 

Na co te godziny? 
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• Czy można przeznaczyć je na zajęcia 
świetlicowe? – można, ale to nie oznacza 
tworzenia świetlicy z tych godzin. Aby posłać 
nauczyciela na takie zajęcia, musi być świetlica. Z 
tych godzin można rozszerzyć ofertę świetlicy 
(oczywiście w porozumieniu z wychowawcą 
świetlicy). 

• Czy w ramach tzw. godziny karcianej można 
wysłać nauczyciela na zastępstwo za innego 
nieobecnego? – nie. 

• Czy nauczyciel w ramach tych godzin może 
odwozić dzieci do domu (opieka w autobusie)? – 
nie. 
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• Czy można przeznaczyć je na redagowanie gazetki szkolnej? – tak. 

• Czy można iść na wycieczkę – tak. 

• Ale 

• To wszystko musi być uzasadnione potrzebami i zainteresowaniami 
uczniów oraz zaplanowane jako realizacja tych potrzeb i rozwijanie 
zainteresowań. Jeżeli natomiast jest to jedynie opieka „w trakcie”, a nie 
realizacja zadań dydaktycznych lub wychowawczych wynikających z 
potrzeb lub zainteresowań uczniów – wtedy nie. Trzeba wykazać, że te 
godziny na wycieczce czy przy redakcji gazetki spełniają kryteria 
rozporządzenia. 

• Czy nauczyciel wiozący dzieci na zawody, konkursy realizuje w ten 
sposób tzw. godziny karciane? – nie. 

• Jest to realizacja zajęć opiekuńczych w ramach 40-godzinnego tygodnia 
pracy nauczyciela. 

 

• Realizację godzin karcianych należy rozpatrywać przez pryzmat 
ucznia a nie nauczyciela. 

• Kto tak naprawdę decyduje o tym, jaki rodzaj zajęć w szkole będzie 
prowadzony? – decyduje się w szkole wspólnie (rada pedagogiczna), z 
przewagą dyrektora. 
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• Czy nauczyciel przez cały rok szkolny musi prowadzić ten sam rodzaj 
zajęć z tymi samymi dziećmi? – nie musi. Może za każdym razem 
prowadzić zajęcia z inną grupą uczniów i na inny temat 

• Ale 

• To wszystko musi być uzasadnione potrzebami i zainteresowaniami 
uczniów oraz zaplanowane jako realizacja tych potrzeb i rozwijanie 
zainteresowań. Trzeba wykazać, że te godziny spełniają kryteria 
rozporządzenia. 

• Czy można przeznaczyć je na zajęcia świetlicowe? – można, ale to nie 
oznacza tworzenia świetlicy z tych godzin. Aby posłać nauczyciela na 
takie zajęcia, musi być świetlica. Z tych godzin można rozszerzyć 
ofertę świetlicy (oczywiście w porozumieniu z wychowawcą świetlicy). 

• Czy w ramach tzw. godziny karcianej można wysłać nauczyciela na 
zastępstwo za innego nieobecnego? – nie. 

• Czy nauczyciel w ramach tych godzin może odwozić dzieci do domu 
(opieka w autobusie)? – nie. 

• Jak nie przyjdzie żaden uczeń – rozliczone czy nie? = nie  

• Czy tzw. godziny karciane można dzielić lub komasować? = tak = 
dyrektor 

• Sposób planowania i realizacji zajęć wynikających z art. 42 jest 
autonomiczną decyzją szkoły.  
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• Zbyt duża ilość kawy powoduje 
jednak rozdrażnienie i nerwowość.  
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•Znajomość przepisów prawa oświatowego jest również  podstawą 
profesjonalnych działań nauczyciela 

• Nauczyciel kontraktowy ubiegający się  o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego  w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 
poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty 
§ 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 1 
marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli (Dz.U.2013.393) 

• Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego 
obejmują: 
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, 
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie 
funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.     

•           §7 ust. 1 pkt 3 cyt. wyżej rozporządzenia MEN 

 

Znajomość prawa …  
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Dziękuję za uwagę  
• Jestem do Państwa dyspozycji : 

 
•  w Komisji NSZZ Solidarność, w środy od 14-16, 
•  pod numerem telefonu : 516 516 821 
•  na blogu : kartanauczycielablog.pl  
•  pod e-mailem: karolina.sikorska@vp.pl 
•  w Kancelarii Adwokata Rafała Bednarczyka –  
58 7650799 
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