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Nauczyciele, kadra kierownicza szkół – najczęściej 
zadawane pytania  



Reforma edukacji 
 
Jaki będzie status nauczycieli przekształcanych szkół?  

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach funkcjonujących w ramach 
obecnego systemu oświaty z urzędu staną się nauczycielami szkół 
utworzonych w ramach nowego systemu. Oznacza to, że z mocy prawa 
nauczyciele:  

• dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych staną się 
nauczycielami 8-letnich szkół podstawowych,  

• dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej staną się 
nauczycielami branżowej szkoły I stopnia,  

• dotychczasowego czteroletniego technikum staną się nauczycielami 
pięcioletniego technikum,  

• dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego staną się 
nauczycielami czteroletniego liceum ogólnokształcącego.  



Reforma edukacji 
 
Czy w przypadku włączenia gimnazjum do szkoły 
podstawowej lub przekształcenia gimnazjum w szkołę 
podstawową z nauczycielami gimnazjum trzeba rozwiązać 
stosunek pracy w gimnazjum i nawiązać umowę w szkole 
podstawowej? 

Nie, w tym przypadku mają zastosowanie przepisy ustawy 
wprowadzającej …, np. art. 239, zgodnie z którym nauczyciele 
dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia albo 
włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej 
stają się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej. 
Przepis ten stosuje się również do pracowników niebędących 
nauczycielami. Dyrektor gimnazjum do 15.05. informuje 
nauczycieli na piśmie o ww. zmianie.  



Reforma edukacji 
 
Czy w przypadku włączenia gimnazjum do szkoły 
podstawowej z dn. 1.09. 2017 r. dyrektor dotychczasowego 
gimnazjum będzie miał wpływ na przydział zajęć  
nauczycielom gimnazjum? 

Tak, ponieważ w przypadku szkoły, do której odpowiednio  
z dniem 1 września 2017 r., 1 września 2018 r. albo 1 września 
2019 r. zostanie włączone gimnazjum, arkusz organizacji 
szkoły odpowiednio na rok szkolny 2017/2018, 2018/2019 
albo 2019/2020 opracowuje dyrektor tej szkoły we współpracy 
z dyrektorem dotychczasowego gimnazjum, co zostało 
uregulowane w art. 326 przepisów wprowadzających… 



Reforma edukacji 
 
Czy w przypadku przekształcenia gimnazjum w szkołę 
podstawową konieczne jest przeprowadzenie konkursu  
na stanowisko dyrektora powstałej szkoły podstawowej? 

• Nie, na mocy art. 240 przepisów wprowadzających… dyrektor 
dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę 
samorządu terytorialnego, z dniem  przekształcenia staje się 
dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to 
stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu 
stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum. Przepis ten 
stosuje się również do wicedyrektorów. 

• Ponadto w przypadkach uzasadnionych względami 
organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć 
powierzenie stanowiska dyrektorowi gimnazjum, o którym 
mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 
2019 r. 



Reforma edukacji 
 
Jaki będzie status dyrektora gimnazjum, które zostanie 
włączone do szkoły podstawowej?  

 

Dyrektor dotychczasowego gimnazjum z dniem włączenia 
gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej staje się 
wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to 
stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu 
stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum (art. 241 
przepisów wprowadzających…) 

 



Reforma edukacji 
 
Czy w ustawie przewidziano działania mające na celu ochronę miejsc pracy 
nauczycieli? 
Tak, proponuje się np.: 
•  rozszerzyć zakres stosowania art. 18 ustawy – Karta Nauczyciela, w którym 

uregulowane są kwestie przenoszenia do innej szkoły lub na inne stanowisko 
nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania – na nauczycieli 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (bez 
względu na wymiar zatrudnienia);  

• modyfikację dotychczasowych zasad uzupełniania etatu oraz zmniejszania 
obowiązkowego wymiaru zajęć określonych w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy – 
Karta Nauczyciela. Zmiana umożliwi nauczycielom uzupełnianie etatu w innej 
szkole także w przypadku zatrudnienia w dotychczasowym miejscu pracy w 
wymiarze mniejszym niż ½ obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć.   

Szczegółowe propozycje zawiera  m. in. art. 222 – 224 przepisów 
wprowadzających 



Reforma edukacji 
 
Gdzie nauczyciel gimnazjum będzie mógł znaleźć informację  
o wolnych miejscach pracy? 

• W okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły prowadzonej 
przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora 
oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych 
stanowiskach pracy dla nauczycieli. Informacje kurator oświaty 
udostępnia na stronie podmiotowej kuratorium oświaty. 

• W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo  
w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli  
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego przysługuje przede wszystkim nauczycielom,  
z którymi rozwiązano stosunek pracy, nauczycielom pozostającym 
w stanie nieczynnym. 

Szczegółowe informacje – art. 226 przepisów wprowadzających…  



Reforma edukacji 
 
Czy w ustawie przewidziano rozwiązania dla nauczycieli gimnazjów 
odbywających staże na wyższy stopień awansu zawodowego? 
Tak, przewidziano przepisy szczególne, np.:  

• ograniczenie zatrudnienia nauczycielowi gimnazjum do wymiaru 
niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć nie powoduje 
przerwania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, 
rozpoczętego przed dniem ograniczenia zatrudnienia;  

• nauczyciel dotychczasowego gimnazjum, który w okresie trwania 
stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce 
zatrudnienia, może kontynuować staż na kolejny stopień awansu 
zawodowego, jeżeli podjął zatrudnienie w szkole, bez względu na 
wymiar zatrudnienia, nie później niż 12 miesięcy po ustaniu 
poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu 
otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. (art. 230 przepisów 
wprowadzających….) 

 



Reforma edukacji 
 
Czy to prawda, że nauczyciel, który będzie chciał pracować 
dodatkowo w innej szkole, będzie musiał uzyskać zgodę dyrektora? 

Tak, reguluje to art. 224 przepisów wprowadzających…: 

• W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego  
w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody 
dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. 

• Ww. przepisów nie stosuje się do nauczycieli przedmiotów 
teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz 
na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu i nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach 
artystycznych. 
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