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Sytuacja nauczycieli w obliczu reformy oświaty
Z dniem 1 września 2017 r. zlikwidowana zostanie klasa I, a w latach następnych kolejne klasy
dotychczasowego gimnazjum. Oznacza to zwolnienia nauczycieli, przeniesienie w stan
nieczynny lub ewentualnie czasowe obniżenie wymiaru zatrudnienia ze względu na zmiany
organizacyjne. Są jednak pewne rozwiązania kadrowe, które pozwolą nauczycielom
przeczekać trudny okres reformy oświaty. Wiele jednak zależy od umiejętności
organizacyjnych dyrektora i dobrej współpracy z organem prowadzącym.
Spis treści:
 Pisemna informacja o zmianie pracodawcy do 15 maja 2017 r.
 Odmowa podpisania informacji o zmianie pracodawcy nic nie da
 Specjalne procedury kadrowe wobec nauczycieli gimnazjum
 Ograniczenie etatu – także poniżej połowy wymiaru…
 …co nie przeszkodzi w realizacji awansu zawodowego
 Stan nieczynny na nieco odmiennych zasadach niż przed reformą
 Pismo o przeniesieniu w stan nieczynny można wysłać pocztą
 Brak zgody na stan nieczynny oznacza otrzymanie wypowiedzenia …
 … które musi być skonsultowane ze związkami zawodowymi
 Wyłączenie przepisów o szczególnej ochronie stosunku pracy
 Nauczyciel otrzyma odprawę
 Inne warianty postępowania wobec nauczycieli w razie braku godzin
 Zmiana stanowiska pracy …
 …może wymagać zmian w umowie o pracę
 Przeniesienie do innej szkoły – w okresie reformy także dla nauczycieli zatrudnionych
na umowę o pracę
 Wyjściem może być urlop dla poratowania zdrowia
 Czasami konieczne może okazać przekwalifikowanie się
 A może nowe klasy?
 Oddział przygotowawczy dla uczniów przybywających z zagranicy
 Podział zajęć na grupy zwiększy zatrudnienie
 Dodatkowe godziny na nauczanie indywidualne
 Podstawa prawna
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Reforma oświatowa zasadniczo zakłada zmianę struktury oświaty. Docelowa struktura
szkolnictwa, zaproponowana w ustawie Prawo oświatowe, będzie obejmowała:








8-letnią szkołę podstawową,
4-letnie liceum ogólnokształcące,
5-letnie technikum,
3-letnią branżową szkołę I stopnia,
3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
2-letnią branżową szkołę II stopnia,
szkołę policealną.

Zmiana ta oznacza likwidację gimnazjów. Dotychczasowe gimnazjum można:
1) wygasić z końcem roku szkolnego 2018/2019;
2) przekształcić w:
a. 8-letnią szkołę podstawową,
b. 3- lub 4-letnie liceum ogólnokształcące,
c. 4-- lub 5-letnie technikum,
d. branżową szkołę I stopnia;
3) włączyć do:
a. 8-letniej szkoły podstawowej,
b. 3- lub 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
c. 4-lub 5letniego technikum,
d. branżowej szkoły I stopnia.

Pisemna informacja o zmianie pracodawcy do 15 maja 2017 r.
W wyniku reformy oświaty nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w
szkołach i zespołach szkół z urzędu staną się nauczycielami szkół utworzonych na podstawie
nowych przepisów. I tak, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni:
 sześcioletnich szkół podstawowych staną się nauczycielami (pracownikami)
ośmioletnich szkół podstawowych,
 gimnazjum z dniem przekształcenia albo włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły
podstawowej stają się nauczycielami (pracownikami) ośmioletniej szkoły
podstawowej,
 gimnazjum z dniem przekształcenia gimnazjum albo włączenia go do liceum
ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia stają się nauczycielami
tych placówek,
 zasadniczej szkoły zawodowej staną się nauczycielami (pracownikami) branżowej
szkoły I stopnia,
 szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi stają się nauczycielami (pracownikami) trzyletniej szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy,
 szkoły policealnej staną się nauczycielami (pracownikami) szkoły policealnej dla osób
posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe o okresie nauczania nie
dłuższym niż 2,5 roku,
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zespołu szkół, w którego skład wchodzi sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum,
stają się nauczycielami (pracownikami) ośmioletniej szkoły podstawowej,
zespołu szkół, w którego skład wchodzi gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa,
staną się nauczycielami (pracownikami) branżowej szkoły I stopnia.

Dyrektorzy szkół do 15 maja 2017 r. informują nauczycieli oraz pracowników
niepedagogicznych tych szkół o zachodzącej zmianie. W praktyce oznacza to, że nowa
placówka staje się stroną stosunków pracy z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi
dotychczasowej placówki. Skutek ten następuje z mocy prawa, a zatem z pracownikami nie
zawiera się nowych stosunków pracy oraz nie sporządza aneksów do umów (aktów
mianowania). Jedynym obowiązkiem dyrektora jest poinformowanie o tym fakcie wszystkich
pracowników szkoły.

Odmowa podpisania informacji o zmianie pracodawcy nic nie da
Jeśli pracownik odmówi podpisania informacji, nie oznacza to, że szkoła nie ulega
przekształceniu. W takiej sytuacji najwłaściwszym rozwiązaniem jest przesłanie pracownikowi
informacji pocztą (listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub
przekazanie mu pisma w obecności innych osób, które mogą poświadczyć, iż ten zapoznał się
z informacją (lub miał taką możliwość). Również pocztą należy przekazać informacje dla
pracowników (nauczycieli i pracowników niepedagogicznych), którzy korzystają z różnych
usprawiedliwionych nieobecności w pracy, jak np. zwolnienie lekarskie, urlopy związane z
rodzicielstwem i wychowywaniem dziecka, urlopy bezpłatne, stan nieczynny. Potwierdzona
przez pracownika informacja powinna być przechowywana w dokumentacji kadrowej szkoły.

Specjalne procedury kadrowe wobec nauczycieli gimnazjum
W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do nauczycieli gimnazjum prowadzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o
pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym
2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące
wygaszenie kształcenia w gimnazjum oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których są
prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, nie stosuje się art. 20 Karty Nauczyciela (art.
227 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).
W tych wypadkach należy stosować odrębny tryb postępowania przewidziany w przepisach
wprowadzających Prawo oświatowe.

Ograniczenie etatu – także poniżej połowy wymiaru…
Nauczycielowi gimnazjum którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym
2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące
wygaszenie kształcenia w gimnazjum, zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy
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o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, którego dalsze zatrudnienie w pełnym
wymiarze zajęć nie jest możliwe, dyrektor szkoły może zaproponować ograniczenie
zatrudnienia. Pisemną informację dyrektor gimnazjum przekazuje nauczycielom w terminie
odpowiednio do dnia 15 maja 2017 r. lub do dnia 15 maja 2018 r. Należy zaznaczyć, że w tym
wypadku ograniczenie zatrudnienia nauczyciela może nastąpić do 1/2 obowiązkowego
wymiaru zajęć lub niższego, uzasadnionego względami organizacyjnymi gimnazjum.
W tym przypadku wynagrodzenie nauczyciela ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru
ograniczonego zatrudnienia (art. 225 ust. 5 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe). Oznacza to, że w przeciwieństwie do „tradycyjnego” ograniczenia etatu, dyrektor
gimnazjum może zaproponować nauczycielowi mniej niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. Co
warte podkreślenia, propozycja ograniczenia etatu jest tylko ofertą, którą nauczyciel może
przyjąć lub odrzucić, przy czym oświadczenie o wyrażeniu zgody na ograniczenie etatu musi
wyrazić najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania propozycji. W razie braku zgody na
ograniczenie etatu, dyrektor rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy z zachowaniem 3miesięcznego okresu wypowiedzenia. To z kolei oznacza, że wypowiedzenie musi być
doręczone nauczycielowi, który nie wyraził zgody na ograniczenie etatu odpowiednio do 31
maja 2017 lub 2018 r. – patrz przykład 1.

Przykład 1
Dyrektor gimnazjum w dniu 10 maja 2017 r. zaproponował nauczycielowi zatrudnionemu na
podstawie mianowania ograniczenie etatu w roku szkolnym 2017/2018 do 5 godzin.
Nauczyciel do dnia 17.05.2017 r. nie złożył oświadczenia o wyrażeniu zgody na ograniczenie
etatu. W tej sytuacji dyrektor jest zobowiązany do 31.05.2017 r. wręczyć nauczycielowi
wypowiedzenie stosunku pracy.

Należy zaznaczyć, że ograniczenie etatu wymaga zawarcia porozumienia z nauczycielem, a nie
następuje w drodze jednostronnego oświadczenia dyrektora. Oznacza to, że propozycji
ograniczenia etatu dyrektor nie musi konsultować z reprezentującą nauczyciela organizacją
związkową. Nie ma tutaj również zastosowania szczególna ochrona stosunku pracy, która
dotyczy tylko jednostronnych działań pracodawcy – patrz przykład 2.

Przykład 2
Dyrektor w dniu 12.05.2017 r. zaproponował ograniczenie wymiaru zajęć do 6/18
nauczycielowi gimnazjum, który jest objęty szczególną ochroną stosunku pracy ze względu na
pełnioną funkcję związkową (art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych). Nauczyciel w
dniu 17.05.2017 r. wyraził zgodę na ograniczenie etatu. W takiej sytuacji od 1.09.2017 r.
nauczyciel będzie realizował 6/18 wymiaru zajęć i proporcjonalnie będzie również obniżone
jego wynagrodzenie za pracę.
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…co nie przeszkodzi w realizacji awansu zawodowego
Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe jednocześnie przewidują, że 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 (art. 228 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe). Oznacza to, że pomimo iż nauczyciel nie realizuje co najmniej ½
obowiązkowego wymiaru zajęć, może kontynuować staż na kolejny stopień awansu
zawodowego, o ile rozpoczął go przed ograniczeniem etatu – patrz przykłady 3 i 4.

Przykład 3
Nauczyciel gimnazjum rozpoczął staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w dniu
1.09.2016 r. Z uwagi na zmniejszenie liczby godzin, w dniu 15.05.2017 r. dyrektor
zaproponował nauczycielowi ograniczenie etatu do 6/18 godzin tygodniowo. Nauczyciel
wyraził zgodę. W tej sytuacji, mimo realizowania tylko 6 godzin tygodniowo od 1.09.2017 r.
nauczyciel może nadal kontynuować staż.
Przykład 4
Nauczyciel gimnazjum w dniu 17.05.2017 r. wyraził zgodę na ograniczenie wymiaru zajęć do
4/18. Od 1.09.2017 r. nie będzie mógł rozpocząć stażu na kolejny stopień awansu
zawodowego, gdyż uprawnienie do kontynuowania stażu przy zatrudnieniu poniżej ½
obowiązkowego wymiaru zajęć dotyczy tylko nauczycieli, którzy rozpoczęli staż przed
ograniczeniem etatu.

Należy również zaznaczyć, że mimo wyrażenia zgody na ograniczenie wymiaru zajęć poniżej ½
etatu, nauczyciel zachowuje zatrudnienie na podstawie mianowania.

Stan nieczynny na nieco odmiennych zasadach niż przed reformą
Innym, szczególnym rozwiązaniem na okres reformy, jest nieco odmienna konstrukcja stanu
nieczynnego. Nauczyciela gimnazjum, zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o
pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym
2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące
wygaszenie kształcenia w gimnazjum, przenosi się w stan nieczynny odpowiednio z dniem 1
września 2017 r. lub 1 września 2018 r.
Informację o przeniesieniu w stan nieczynny dyrektor gimnazjum obowiązany jest przekazać
nauczycielowi również do 15 maja danego roku. Podobnie jak w przypadku propozycji
ograniczenia etatu, nauczyciel w ciągu 7 dni musi podjąć decyzję o przejściu w stan nieczynny
lub odmowie. W tym terminie nauczyciel może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia w
stan nieczynny (art. 225 ust. 4 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).
Oznacza to, że jeśli nauczyciel nie złoży w ustawowym terminie oświadczenia o odmowie
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przejścia w stan nieczynny – z dniem 1 września danego roku stan nieczynny się rozpoczyna –
patrz przykład 5. Z kolei odmowa przejścia w stan nieczynny skutkuje rozwiązaniem stosunku
pracy z końcem roku szkolnego, po uprzednim 3-miesięcznym wypowiedzeniu.

Przykład 5
W dniu 15.05.2017 r. dyrektor gimnazjum przekazał nauczycielowi informację o przeniesieniu
go w stan nieczynny. Do dnia 22.05.2017 r. nauczyciel nie przedstawił żadnej odpowiedzi w
tym zakresie. Oznacza to, że od 1.09.2017 r. dyrektor przenosi nauczyciela w stan nieczynny.

Zaznaczyć należy, że informacja o przeniesieniu nauczyciela w stan nieczynny nie jest
równoznaczna z wypowiedzeniem stosunku pracy. Oznacza to, że w tym zakresie również nie
mają zastosowania procedury obowiązujące przy wypowiadaniu stosunku pracy, związane z
konsultacją ze związkami zawodowymi czy szczególną ochroną stosunku pracy. Dyrektor
gimnazjum informację o przeniesieniu w stan nieczynny może więc przekazać również
nauczycielom objętym szczególną ochroną stosunku pracy – patrz przykład 6.

Przykład 6
Nauczycielka przebywa na urlopie wychowawczym do 31.08.2017 r. W dniu 10.05.2017 r.
dyrektor przekazał nauczycielce informację o przeniesieniu jej w stan nieczynny. Jeżeli
nauczycielka nie złoży w terminie 7 dni oświadczenia o odmowie przejścia w stan nieczynny,
dyrektor przenosi ją w stan nieczynny z dniem 1.09.2017 r.

Pismo o przeniesieniu w stan nieczynny można wysłać pocztą
W praktyce mogą powstać wątpliwości związane z doręczeniem pisma nauczycielowi
nieobecnemu w pracy. Informacja o przeniesieniu w stan nieczynny (analogicznie jak
oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy) jest jednostronnym oświadczeniem woli i
wywołuje skutek w chwili złożenia przez pracodawcę tego oświadczenia pracownikowi.
Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej
w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią (por. wyrok Sądu Najwyższego z 20 sierpnia
1984 r., I PRN 111/84, OSNCP 1985 z. 4, poz. 57, wyrok Sądu Najwyższego z 16 marca 1995 r.,
I PRN 2/95, OSNAPiUS 1995 nr 18, poz. 229).
W odniesieniu do oświadczenia woli na piśmie, która to forma jest obowiązkowa dla
wypowiedzenia umowy o pracę (także informacji o przeniesieniu w stan nieczynny), chwila
złożenia oświadczenia pokrywa się z momentem prawidłowego doręczenia pisma
zawierającego oświadczenie woli adresatowi. Pismo uznaje się za doręczone, jeżeli w ciągu 14
dni od pierwszego awizo przesyłka nie zostanie odebrana przez adresata. Z tym dniem
wypowiedzenie stosunku pracy uznaje się za doręczone (wyrok Sądu Najwyższego z 5
października 2005 r., I PK 37/05). Należy jednak pamiętać, że doręczenie tej informacji musi
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nastąpić do 15 maja danego roku. Termin ten należy uwzględnić wysyłając pismo, gdyż nie
decyduje data nadania pisma, ale jego odebrania przez adresata – patrz przykład 7.

Przykład 7
Nauczyciel gimnazjum przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia do 30.06.2017 r.
Jednocześnie od 1.09.2017 r. nie będzie dla niego godzin w szkole. W tej sytuacji dyrektor b
będzie musiał informację o przeniesieniu w stan nieczynny wysłać pocztą. Aby zachować
terminy, pismo powinno być wysłane do 30.04.2017 r., aby zachowany był wymóg
dwukrotnego awizowania (14 dni).

Stan nieczynny trwa 6 miesięcy i kończy się wygaśnięciem stosunku pracy. Jednakże stosunek
pracy nauczyciela może wygasnąć przed upływem 6 miesięcy, jeżeli nauczyciel podejmie
zatrudnienie w tej samej lub innej szkole (art. 225 ust. 7 i 8 ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe). Należy zaznaczyć, że w odróżnieniu od uregulowań zawartych w
Karcie Nauczyciela (art. 20 ust. 7) wcześniejsze zakończenie zatrudnienia będzie wynikiem
podjęcia zatrudnienia również w innej szkole, a ponadto bez względu na wymiar etatu i rodzaj
umowy o pracę – patrz przykład 8.
Z drugiej jednak strony nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny nie ma obowiązku
podejmowania zatrudnienia w tym okresie, ma jedynie pierwszeństwo w ubieganiu się o
zatrudnienie na wolnym stanowisku ogłoszonym przez kuratora oświaty (art. 224 ust. 3 ustawy
– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Przykład 8
Nauczyciel gimnazjum został przeniesiony z dniem 1.09.2017 r. w stan nieczynny. W dniu
15.10.2017 r. uzyskał zatrudnienie w szkole podstawowej na podstawie umowy o pracę
zawartej na czas nieobecności innego nauczyciela do 22.12.2017 r. Oznacza to, że z dniem
15.10.2017 r. wygasa stan nieczynny w gimnazjum.

Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym
dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 ustawy - Karta Nauczyciela, do czasu
wygaśnięcia stosunku pracy (art. 225 ust. 8 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe). W tym wypadku należy zwrócić uwagę, że wynagrodzenie w czasie stanu
nieczynnego będzie ustalone proporcjonalnie do wymiaru etatu, jaki nauczyciel realizował
przed rozpoczęciem stanu nieczynnego.
W stan nieczynny może być bowiem przeniesiony nauczyciel zatrudniony na podstawie
umowy o pracę na czas nieokreślony, która wcale nie musi być zawarta w pełnym wymiarze
zajęć. Z drugiej strony w stan nieczynny może być tez przeniesiony nauczyciel zatrudniony na
podstawie mianowania, który wcześniej miał ograniczony wymiar zajęć. W obu przypadkach
brak jest przepisów gwarantujących wynagrodzenie z pełnego wymiaru – patrz przykład 9.
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Przykład 9
Nauczyciel gimnazjum zatrudniony na podstawie mianowania w roku szkolnym 2017/2018
wyraził zgodę na ograniczenie etatu do 5/18. Od 1.09.2018 r. w związku z całkowitym brakiem
możliwości dalszego zatrudnienia, został przeniesiony w stan nieczynny. Wynagrodzenie w
tym okresie będzie miał ustalone z wymiaru 5/18.

Brak zgody na stan nieczynny oznacza otrzymanie wypowiedzenia …
Dyrektor gimnazjum rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem, który nie wyraził zgody na
przeniesienie w stan nieczynny, z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym
wypowiedzeniu (art. 225 ust. 10 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe). Oznacza to, że jeśli w odpowiedzi na informację o przeniesieniu w stan nieczynny,
nauczyciel w terminie 7 dni złoży oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny,
dyrektor będzie zobowiązany do złożenia nauczycielowi oświadczenia o rozwiązaniu stosunku
pracy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Aby zachować datę rozwiązania stosunku pracy z końcem roku szkolnego, oświadczenie to
dyrektor musi doręczyć nauczycielowi do końca maja danego roku. W razie konieczności
wysłania wypowiedzenia pocztą również należy uwzględnić ewentualne 14 dni na odbiór
pisma.

… które musi być skonsultowane ze związkami zawodowymi
W odniesieniu do nauczycieli gimnazjów wyłączone zostało stosowanie art. 20 Karty
Nauczyciela, a więc również trybu konsultacji związkowej. Wydaje się jednak, że w tym
wypadku obowiązek powiadomienia związku zawodowego reprezentującego nauczyciela o
zamiarze rozwiązania stosunku pracy wynikać będzie z przepisów Kodeksu pracy. Oznacza to
jednak, że organizacje związkowe będą miały nie 7 a tylko 5 dni na zajęcie stanowiska w tej
sprawie (art. 38 § 2 Kodeksu pracy) – patrz przykład 10.

Przykład 10
Nauczyciel nie zgodził się na przejście w stan nieczynny, składając oświadczenie w tej sprawie
w dniu 20.05.2017 r. Zanim dyrektor wręczy nauczycielowi wypowiedzenie stosunku pracy,
powinien powiadomić reprezentujący nauczyciela związek zawodowy o zamiarze
wypowiedzenia. Jeżeli doręczy pismo do związku w dniu 21.05.2017 r., nauczyciel będzie mógł
otrzymać wypowiedzenie nie wcześniej niż 27.05.2017 r., gdyż w dniu 26.05. upływa termin
na zajęcie stanowiska przez organizację związkową.

Wyłączenie przepisów o szczególnej ochronie stosunku pracy
Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe wprowadzają wymóg rozwiązania stosunku pracy
z nauczycielami gimnazjum, którzy złożą oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny,
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bądź nie wyrażą zgody na ograniczenie etatu (art. 225 ust. 6 i 10). Brzmienie tych przepisów
wyłącza uznaniowość decyzji dyrektora, co wyłącza również stosowanie przepisów
dotyczących szczególnej ochrony stosunku pracy. Sytuacja ta dotyczy jednak wyłącznie
nauczycieli, których dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub
2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie
kształcenia w gimnazjum oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których są prowadzone
klasy dotychczasowego gimnazjum.
Sytuację prawną tych nauczycieli można porównać do sytuacji pracowników likwidowanych
zakładów pracy, a w takim wypadku przepisy wprost wyłączają szczególną ochronę stosunku
pracy (art. 411 Kodeksu pracy). Jeżeli zarządzono całkowitą likwidację pracodawcy, to
wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę jest w ostatecznym rozrachunku uzasadnione i
prawidłowe. W takim wypadku nie ma bowiem zastosowania ochrona szczególna, w tym
ochrona przysługująca społecznemu inspektorowi pracy.
W odniesieniu do umownych stosunków pracy wynika to z art. 411 k.p., a w odniesieniu do
nauczycieli (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub mianowania) z kategorycznego
brzmienia art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1982 r. - Karta Nauczyciela i odniesienia ochrony
związkowej wyłącznie do sytuacji określonej w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela (wyrok
Sądu Najwyższego z 24 czerwca 2015 r., I PK 227/14).
W drodze analogii należy przyjąć, że równie kategoryczne brzmienie jak art. 20 ust. 1 pkt 1
Karty Nauczyciela ma art. 225 ust. 6 i 10 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe. W tym wypadku również ustawodawca nie zostawił innej możliwości dyrektorowi
gimnazjum jak rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem – patrz przykład 11.

Przykład 11
Z dniem 31.08.2019 r. gimnazjum zakończy swoją działalność. Z uwag jednak na to, że już od
1.09.2018 r. z uwagi na to, że większość oddziałów ukończyła kształcenie, dyrektor nie może
zapewnić zatrudnienia nauczycielowi objętemu ochroną związkową. W tej sytuacji do
15.05.2018 r. dyrektor przekazuje nauczycielowi informację o przeniesieniu w stan nieczynny,
a jeśli nauczyciel w ciągu 7 dni złoży oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny – do
końca maja wręcza wypowiedzenie stosunku pracy, który ulega rozwiązaniu z dniem
31.08.2018 r.

Nauczyciel otrzyma odprawę
Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek
pracy, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z którym
rozwiązano stosunek pracy, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników. Wysokość odprawy nauczyciela, któremu ograniczono zatrudnienie, oblicza się
z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego
bezpośrednio przed zastosowaniem ograniczenia tego zatrudnienia (art. 225 ust. 11 ustawy –
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).
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Podobnie więc, jak w przepisach Karty Nauczyciela, wysokość odprawy nauczyciela gimnazjum
jest uzależniona przede wszystkim od podstawy zatrudnienia nauczyciela. Jeżeli nauczyciel jest
zatrudniony na podstawie mianowania otrzyma odprawę w wysokości 6-miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego, przy czym wynagrodzenie to będzie liczone z pełnego wymiaru
zajęć – patrz przykład 12.

Przykład 12
Nauczyciel gimnazjum, zatrudniony na podstawie mianowania, w roku szkolnym 2017/2018
wyraził zgodę na ograniczenie etatu do 8/18. Z uwagi na dalszy brak godzin, w maju 2018 r.
dyrektor poinformował nauczyciela o przeniesieniu w stan nieczynny. Nauczyciel nie wyraził
zgody na przeniesienie w stan nieczynny, a więc dyrektor rozwiązał z nim stosunek pracy z
dniem 31.08.2018 r. Nauczyciel otrzyma odprawę w wysokości 6-miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego, ale obliczonego z pełnego wymiaru zajęć (tj. sprzed ograniczenia
etatu).
Nauczyciele zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, otrzymają odprawy w wysokości
uzależnionej od stażu pracy w danym gimnazjum:




Przy zatrudnieniu do 2 lat – będzie to 1-miesięczne wynagrodzenie,
Przy zatrudnieniu wynoszącym ponad 2 lata – 2-miesięczne wynagrodzenie,
Przy zatrudnieniu wynoszącym ponad 8 lat – 3-miesięczne wynagrodzenie.

(art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).
Należy zaznaczyć, że wysokość odprawy nauczyciela, któremu ograniczono zatrudnienie,
oblicza się z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca
przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ograniczenia tego zatrudnienia. Z kolei
ograniczenie zatrudnienia w tym wypadku może być również stosowane w odniesieniu do
nauczycieli gimnazjów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (art.
225 ust. 2 i 5 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).
Oznacza to, że jeśli nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę dyrektor
ograniczy wymiar etatu, a następnie rozwiąże z nim tą umowę, wymiar odprawy będzie
obliczony z wymiaru etatu sprzed ograniczenia etatu – patrz przykład 13.

Przykład 13
Nauczyciel gimnazjum jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w
wymiarze 14/18. W maju 2017 r. dyrektor zaproponował nauczycielowi ograniczenie etatu od
1.09.2017 r. do 5/18. Nauczyciel wyraził zgodę. Jednakże w roku 2018/2019 dla nauczyciele
nie ma już możliwości dalszego zatrudnienia. W tej sytuacji dyrektor przekazał nauczycielowi
w maju 2018 r. informację o przeniesieniu w stan nieczynny. Nauczyciel nie wyraził zgody, w
związku z czym dyrektor rozwiązał z nim umowę o pracę z dniem 31.08.2018 r. Nauczyciel był
zatrudniony w gimnazjum od 1.09.2011 r. Odprawa będzie stanowiła więc równowartość 2miesięcznego wynagrodzenia obliczonego z wymiaru 14/18.
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Na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku, gdy nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o
pracę na czas nieokreślony skorzysta ze stanu nieczynnego, wynagrodzenie będzie miał
wypłacane wprawdzie z ostatnio pobieranego wynagrodzenia, ale z drugiej strony bez względu
na staż pracy – przez okres 6 miesięcy.
Tymczasem odprawa, mimo że zagwarantowana jest z wynagrodzenia liczonego z
wynagrodzenia sprzed ograniczenia etatu, jest wypłacana w wysokości maksymalnie 3miesięcznego wynagrodzenia, jeśli nauczyciel w danej szkole przepracował ponad 8 lat – patrz
przykład 14.

Przykład 14
Nauczyciel jest zatrudniony w gimnazjum od 1.09.2015 r. na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony w wymiarze 12/18. W maju 2017 r. dyrektor przekazał informację o przeniesieniu
w stan nieczynny, gdyż ze względów organizacyjnych nie może nauczycielowi zapewnić
dalszego zatrudnienia. Jeżeli nauczyciel zostanie przeniesiony w stan nieczynny będzie
pobierał wynagrodzenie przez okres 6 miesięcy z wymiaru 12/18, a stosunek pracy wygaśnie
z dniem 28.02.2018 r. Jeżeli natomiast nauczyciel złoży oświadczenie o odmowie przejścia w
stan nieczynny, jego umowa zostanie rozwiązana z dniem 31.08.2017 r. i otrzyma odprawę w
wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia również z wymiaru 12/18.

Inne warianty postępowania wobec nauczycieli w razie braku godzin
W sytuacji zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli, ratunkiem dla stosunku pracy może
być zmiana stanowiska pracy lub miejsca jej wykonywania. Dzięki temu, może okazać się, że
możliwe będzie utrzymanie nauczyciela w zatrudnieniu.

Zmiana stanowiska pracy …
Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę
lub z urzędu – za jego zgodą – na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub
innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko (art. 18 Karty Nauczyciela). Kluczowe
znaczenie ma tutaj określenie stanowiska pracy – w jakich sytuacjach u nauczycieli dochodzi
do zmiany stanowiska pracy - patrz przykład 15.

Przykład 15
Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania w szkole A na stanowisku nauczyciela
historii. Dodatkowo ma kwalifikacje do wychowania fizycznego. Z arkusza organizacyjnego
wynika, że dla nauczyciela brakuje godzin historii, ale są godziny wychowania fizycznego.
Powstaje problem, czy dyrektor szkoły może bez zgody nauczyciela uzupełnić mu etat
godzinami wychowania fizycznego, czy raczej mamy do czynienia ze zmianą stanowiska pracy,
na którą zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela, konieczna jest zgoda nauczyciela.
12

W sytuacji przedstawionej w tym przykładzie, dyrektor nie musi uzyskać zgody nauczyciela na
zmianę stanowiska, gdyż do zmiany tej nie dochodzi. Nauczyciel nadal pozostaje na
stanowisku nauczyciela danej szkoły.
Problemem stanowiska pracy nauczyciela zajął się Sąd Najwyższy (wyrok Sądu Najwyższego z
16 lipca 2013 r., II PK 334/12, z 5 lutego 2002 r., I PKN 849/00, z 1 lipca 1998 r. I PKN 217/98,
OSNAPiUS 1999/15 poz. 479) i stwierdził, że należy je interpretować zgodnie z art. 42 Karty
Nauczyciela. Przepis ten dotyczy tygodniowego wymiaru zajęć, który odnosi do
poszczególnych stanowisk pracy. W przepisie tym wyróżnia się stanowiska nauczycielskie w
różnych typach (rodzajach) szkół, np. nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, kolegiów
nauczycielskich, praktycznej nauki zawodu, wychowawcy w świetlicach i internatach itp.
Przeniesienie z jednej do drugiej z kategorii stanowisk wymienionych w tym przepisie jest
przeniesieniem na inne stanowisko w rozumieniu art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela.
Oznacza to więc, że zdaniem Sądu Najwyższego zgoda nauczyciela na zmianę stanowiska jest
konieczna wówczas, gdy wiąże się to generalnie ze zmianą wymiaru „pensum” – patrz przykład
16.

Przykład 16
Nauczyciel jest zatrudniony w szkole A na stanowisku nauczyciela biologii. Z arkusza
organizacyjnego wynika, że nie będzie możliwe dalsze zatrudnienie nauczyciela na tym
stanowisku. Istnieje jednak możliwość realizowania obowiązków wychowawcy świetlicy w tej
szkole, gdyż dotychczasowy wychowawca odchodzi na emeryturę. Aby jednak nauczycielowi
zmienić stanowisko, konieczne jest uzyskanie jego zgody w trybie art. 18 Karty Nauczyciela. W
razie braku tej zgody i braku możliwości zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku,
dyrektor będzie zmuszony rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy.

…może wymagać zmian w umowie o pracę
Jeżeli nauczyciel jest w szkole zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to zmiana jego
stanowiska pracy wymaga zmiany treści umowy o pracę. Stanowisko pracy w umowie o pracę
może być określone ogólnie jako „nauczyciel”, albo szczegółowo „nauczyciel np. biologii”.
Zakres uprawnień dyrektora w zakresie zmiany stanowiska pracy nauczyciela zależy od
sformułowania stanowiska w umowie o pracę. Jeżeli stanowisko to zostało określone ogólnie,
wówczas dyrektor ma prawo przydzielać wszelkie czynności w zakresie kwalifikacji
nauczyciela. Jeżeli natomiast umowa o pracę stanowi, że nauczyciel jest zatrudniony na
stanowisku np. nauczyciela biologii, wówczas nawet przydzielenie godzin zgodnie z
kwalifikacjami, ale z innego przedmiotu, wymaga zmiany umowy o pracę.
Zasady zmiany treści umowy o pracę w zakresie stanowiska pracy nauczyciela są analogiczne
jak w przypadku pracowników niepedagogicznych. Zmiana ta może więc nastąpić w drodze
porozumienia stron lub wypowiedzenia warunków pracy.
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Przeniesienie do innej szkoły – w okresie reformy także dla
nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę
Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony do innej szkoły w tej
samej lub innej miejscowości (art. 18 Karty Nauczyciela). W okresie do 31.08.2019 r. stosuje
się ten przepis także do nauczycieli, których stosunek pracy został nawiązany na podstawie
umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 220 ust. 1 pkt 1 ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe).
Oznacza to, że w okresie reformy oświaty przeniesienie służbowe do innej placówki ma
zastosowanie również do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Należy
pamiętać, że również w tym wypadku przeniesienie może nastąpić na wniosek lub za zgodą
nauczyciela.
Możliwość przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wywołuje
pewne dodatkowe możliwości. O ile bowiem nauczyciel zatrudniony na podstawie
mianowania musi mieć w drugiej szkole zapewnione warunki dalszego zatrudnienia na
podstawie mianowania, a więc przede wszystkim pełny wymiar zajęć na czas nieokreślony, o
tyle nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę może kontynuować zatrudnienie w
innej szkole na zmienionych warunkach np. w zakresie wymiaru zajęć. Zmiana ta wymaga
jednak uzyskania zgody nauczyciela – patrz przykład 17.

Przykład 17
Nauczyciel kontraktowy jest zatrudniony w szkole podstawowej na podstawie umowy o pracę
w pełnym wymiarze zajęć. W roku szkolnym 2017/2018 w szkole tej nie będzie możliwości
dalszego zatrudnienia nauczyciela, ale nauczyciel dostał propozycję przeniesienia do innej
szkoły, gdzie jednak otrzyma jedynie 14/18 etatu. Jeżeli nauczyciel wyrazi zgodę na
przeniesienie, będzie kontynuował zatrudnienie w drugiej szkole nadal na podstawie umowy
o pracę na czas nieokreślony, ale w mniejszym wymiarze zajęć, tj. 14/18. Jeżeli nauczyciel nie
wyrazi zgody na przeniesienie, dyrektor dotychczasowej szkoły będzie mógł rozwiązać z
nauczyciele umowę o pracę na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.

Przeniesienia do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być
przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora
szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (tzw. dekret przeniesienia).
Zmiana miejsca świadczenia pracy dokonana w tym trybie nie powoduje rozwiązania
stosunku pracy nauczyciela. Oznacza to, że dyrektor dotychczasowej szkoły nie wydaje
nauczycielowi świadectwa pracy, a jego obowiązkiem jest przekazanie akt osobowych
nauczyciela do nowej szkoły lub placówki. Nauczyciel przechodząc do nowej szkoły zachowuje
ciągłość zatrudnienia na podstawie mianowania, co jest niewątpliwe korzystnym
rozwiązaniem dla nauczyciela.
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W praktyce często przeniesienie nauczyciela bywa stosowane zamiast rozwiązania stosunku
pracy z przyczyn organizacyjnych. Pamiętać należy, że w tym przypadku nauczyciel nie nabywa
prawa do odprawy pieniężnej, gdyż nie następuje rozwiązanie stosunku pracy, które jest
warunkiem jej wypłaty. Potwierdza to Sąd Najwyższy w wyroku z 12 grudnia 2001 r., w którym
stwierdza, że nauczycielowi mianowanemu, przeniesionemu na własną prośbę lub za jego
zgodą do innej szkoły nie przysługuje odprawa, o której mowa w art. 20 ust. 2 Karty
Nauczyciela, także wówczas, gdy szkoła, w której był zatrudniony przed przeniesieniem, uległa
likwidacji (wyrok Sądu Najwyższego 12 grudnia 2001 r., I PKN 712/00, OSNP 2003/23 poz. 564).

Wyjściem może być urlop dla poratowania zdrowia
W celu ochrony miejsc pracy, dyrektor może rozważyć jeszcze inne rozwiązania w
poszczególnych szkołach. Jeśli na etapie tworzenia arkusza organizacyjnego okaże się, że
będzie brakowało godzin dla nauczycieli jakiegoś przedmiotu, warto sprawdzić, czy któryś z
nauczycieli nie planuje urlopu na poratowanie zdrowia. Pozwoliłoby to na rozdzielenie godzin
na mniejszą liczbę nauczycieli i być może pozwoliłoby uniknąć zwolnienia któregoś z nich.
Trzeba jednak pamiętać, ze w odniesieniu do nauczycieli gimnazjów prawo do korzystania z
tego urlopu zostało ograniczone czasowo.
Nauczycielowi gimnazjum urlop ten może być mu udzielony nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia
2019 r. Nie jest to oczywiście rozwiązanie długoterminowe, ale w niektórych sytuacjach może
realnie pomóc, np.
1) jeśli w szkole branżowej lub technikum dyrektor szkoły zaplanuje część zajęć
edukacyjnych wybranych spośród: chemia, fizyka, biologia, geografia – na klasę drugą,
to dla nauczycieli tych zajęć może zabraknąć godzin w roku 2017/18, a w kolejnym roku
pojawią się godziny w klasie drugiej – być może ten roczny urlop pozwoli „przeczekać”
najtrudniejszy rok;
2) jeśli w szkole zabrakło godzin dla nauczyciela danych zajęć edukacyjnych, ale jeden z
pozostałych nauczycieli tego przedmiotu planuje odejście – np. na emeryturę –
urlopowany nauczyciel ma szansę na kontynuację zatrudnienia w kolejnym roku
szkolnym.
Gdyby się okazało, że plany nauczania będą tak zmienione, iż nauczyciel będzie musiał
„przeczekać” np. rok na pojawienie się zajęć edukacyjnych, do realizacji których ma
kwalifikacje, to przy braku innej alternatywy może zwrócić się do dyrektora o roczny urlop
bezpłatny.

Czasami konieczne może okazać przekwalifikowanie się
Przy zupełnym braku możliwości skorzystania z jakiegokolwiek sposobu z dotychczas
wymienionych, w celu uniknięcia zwolnienia pozostanie tylko przekwalifikowanie się.
Wachlarz możliwości w tym zakresie jest bardzo duży i decydując się na jedną, warto
sprawdzić, jak kształtuje się liczba godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych w szkole. Warto
podjąć studia podyplomowe dające kwalifikacje do nauczania takiego przedmiotu, z jakiego
będą godziny.
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A może w szkole jest coraz więcej klas integracyjnych i lepszym wyjściem byłyby studia
podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki lub surdopedagogiki czy
tyflopedagogiki. Przekwalifikowanie nauczyciela może także polegać na zdobyciu takich
kwalifikacji, które pozwolą mu zostać doradcą metodycznym, doradcą zawodowym,
asystentem dziecka cudzoziemskiego lub dziecka powracającego z zagranicy, albo asystentem
ucznia niepełnosprawnego.

A może nowe klasy?
Jeszcze innym „ratunkiem” przed zwolnieniami może być zaplanowanie klas integracyjnych
lub terapeutycznych. Oczywiście nie zawsze będzie to możliwe, bo w tym celu trzeba
zrekrutować dzieci ze wskazaniem do nauki w takich klasach. Zysk dla nauczycieli jest jednak
bardzo duży, bo klasy takie są znacznie mniej liczne. To pozwala otworzyć ich więcej, a większa
liczba klas oznacza większą liczbę godzin. W klasach integracyjnych dodatkowo powstaną
etaty dla nauczycieli wspomagających.
Analogicznym „ratunkiem”, głównie dla nauczycieli wychowania fizycznego, będzie wysiłek
włożony w stworzenie klas sportowych.

Oddział przygotowawczy dla uczniów przybywających z zagranicy
Warto także pamiętać o nowej propozycji MEN, która także wiąże się z dodatkowymi
miejscami pracy dla nauczycieli. Otóż ministerstwo postanowiło wprowadzić nową formę
organizacyjną dla uczniów, którzy przybywają z zagranicy, zarówno dla obywateli polskich, jak
i cudzoziemców. Będzie to oddział przygotowawczy tworzony przez organ prowadzący na
wniosek dyrektora szkoły w celu umożliwienia szybkiego i efektywnego włączenia tych
uczniów do wspólnej nauki z polskimi rówieśnikami. Oddział ten będzie mógł powstać również
podczas trwania roku szkolnego w przypadku jednoczesnego napływu do szkoły większej liczby
uczniów przybywających z zagranicy. Oddziały przygotowawcze będą mogły być utworzone
we wszystkich typach szkół publicznych i niepublicznych, w których realizowany jest
obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Wyjątek stanowią: szkoły artystyczne, specjalne,
sportowe i mistrzostwa sportowego oraz szkoły dla dorosłych oraz przedszkola.

Podział zajęć na grupy zwiększy zatrudnienie
Wydaje się, że dyrektor szkoły może niewiele więcej ponad to, o czym było powyżej. Jednak
może jeszcze użyć nieco sprytu i zwrócić szczególną uwagę na liczby w kwestiach, które mogą
zwiększyć liczbę etatów. Dotyczy to dwóch zagadnień na etapie planowania arkusza
organizacyjnego. Po pierwsze, tworzenie klas w takiej liczebności, aby dawały jak najwięcej
godzin dla nauczycieli, biorąc pod uwagę możliwość podziałów na grupy. Przy rekrutacji 60
uczniów, z których należy utworzyć dwie klasy – zamiast tworzyć dwie klasy
trzydziestoosobowe, lepiej dokonać podziału na 29 i 31, gdyż wówczas w tej drugiej klasie
możliwy będzie podział na grupy na wielu zajęciach, takich jak: chemia, fizyka, biologia,
edukacja dla bezpieczeństwa (na połowie ich ilości). To zdecydowanie zwiększy liczbę godzin
dla nauczycieli tych zajęć. Podobnie dzieląc 48 uczniów na dwie klasy, zamiast 24+24, lepiej
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podzielić 23+25, bo wówczas w drugiej z tych klas możliwy będzie podział na grupy na
wszystkich językach obcych.
Analogicznie można tak planować podziały na grupy na poszczególnych zajęciach
edukacyjnych, na których podział na grupy jest możliwy, aby dawał jak największą liczbę
godzin dydaktycznych.

Dodatkowe godziny na nauczanie indywidualne
Jest jeszcze jedno rozwiązanie warte rozważenia. Być może w szkole są uczniowie z dużymi
problemami zdrowotnymi, które utrudniają im uczęszczanie na zajęcia lekcyjne do szkoły. Jeśli
tak, to warto porozmawiać z rodzicami takich uczniów, czy nie chcieliby postarać się o
nauczanie indywidualne dla swoich dzieci. Będzie to z korzyścią dla uczniów, a każde nauczanie
indywidualne to kolejne kilkanaście godzin dla nauczycieli danej szkoły.
Analogicznie być może w szkole, w której są dzieci szczególnie uzdolnione. Rozwijanie talentu
może się odbywać poprzez indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, co daje
dodatkowe możliwości uczniom i dodatkowe godziny nauczycielom.
W okresie wdrażania nowej struktury szkół, w celu ułatwienia przepływu informacji o wolnych
miejscach pracy dla nauczycieli zaproponowano, aby dyrektorzy szkół poszukujący nauczycieli
do pracy informowali właściwego kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy. Kurator
oświaty będzie udostępniał ww. informacje na stronie kuratorium.
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Podstawa prawna:






Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 60),
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze
zm.),
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r. poz. 1379
ze zm.),
Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.:Dz.U. z 2015 r. poz.
1881 ze zm.),
Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r.
poz. 1474).
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