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Zmiany w systemie oświaty, które wchodzą w życie w roku szkolnym 

2016/2017, obejmą również Kartę Nauczyciela. Są dość istotne i 

dotyczą przede wszystkim czasu pracy nauczycieli. Sprawdź, o jakich 

nowościach warto wiedzieć w perspektywie rozpoczynającego się 

nowego roku szkolnego. 

Koniec z godzinami karcianymi … 

Przede wszystkim Twoją uwagę zwróci zniesienie tzw. godzin karcianych. Były to 

godziny realizowane przez nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

https://www.portaloswiatowy.pl/moja-strefa#zapamietane


ponadgimnazjalnych przeznaczone na zajęcia uwzględniające potrzeby i zainteresowania 

uczniów (zajęcia dodatkowe) ewentualnie zajęcia opieki świetlicowej. 

Po likwidacji godzin karcianych na czas pracy nauczyciela będą składały się obowiązki 

realizowane w ramach: 

 pensum, 

 zadań statutowych szkoły, 

 przygotowania się do zajęć, samokształcenia i doskonalenia zawodowego. 

… ale nie z zajęciami dodatkowymi 

Likwidacja godzin karcianych nie oznacza jednak, że od tej pory nie będzie można 

prowadzić zajęć dodatkowych. Będziesz mógł przydzielać te zajęcia w ramach zadań 

statutowych szkoły. Natomiast zajęcia opieki świetlicowej powinny być przydzielane 

wyłącznie w ramach pensum, z wyjątkiem zajęć wspomagających, prowadzonych przez 

nauczyciela niebędącego wychowawcą świetlicy, mających na celu jedynie wsparcie 

pracy wychowawcy. 

Zajęcia dodatkowe będą ograniczone 40-godzinną normą czasu 

pracy nauczyciela 

Istotą godzin karcianych było ich ograniczenie do 2 godzin tygodniowo w szkołach 

podstawowych i gimnazjach i 1 godziny tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych – 

dla jednego nauczyciela. Limity te nie będą obowiązywały od nowego roku szkolnego. W 

konsekwencji umożliwi to przydział większej niż dotychczas liczby godzin zajęć 

dodatkowych. Czy oznacza to, że nie obowiązują Cię żadne ograniczenia? 

Nie. Pamiętaj o obowiązującej tygodniowej normie 40-godzinnego czasu pracy 

nauczyciela. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze norma ta 

jest ustalana proporcjonalnie do ich etatu. Nie możesz zatem przydzielić zajęć 

dodatkowych w takiej liczbie, która spowodowałaby przekroczenie powyższej normy. 

Poza tym powinieneś pamiętać, że w skład czasu pracy nauczycieli wchodzi nie tylko 

pensum i zadania statutowe szkoły, ale także przygotowywanie się do zajęć, kształcenie i 

doskonalenie zawodowe. Dlatego nie jest zalecane unikać wypełnianie 40-godzinnego 

czasu pracy nauczyciela wyłącznie godzinami pensum i godzinami zajęć dodatkowych w 

ramach zadań statutowych. 

Naruszenie wskazanej normy czasu pracy nauczyciela grozi grzywną, która może sięgnąć 

nawet 30 000 zł. 

Nie będzie już dzienników zajęć pozalekcyjnych 

Dotychczas zajęcia realizowane w ramach tzw. godzin karcianych były ewidencjonowane 

w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. Od 1 września w związku 

ze zniesieniem godzin karcianych nauczyciele w kierowanej przez Ciebie szkole nie będą 

musieli prowadzić tych dzienników i rejestrować zajęć dodatkowych. Niewątpliwie 

spowoduje to częściowe odbiurokratyzowanie pracy nauczycieli. Z drugiej strony brak 

obowiązku rejestracji zajęć dodatkowych nie może stanowić zachęty do naruszania normy 

40-godzinnego czasu pracy nauczyciela. 



Przydział zajęć dodatkowych w drodze polecenia służbowego 

Przydzielanie nauczycielom dodatkowych zajęć jest prawem dyrektora. Przydział 

powinien jednak respektować normę czasu pracy nauczyciela, jak również nie powinien 

prowadzić do dyskryminacji poszczególnych nauczycieli. Nałożenie na nauczyciela 

obowiązku realizacji zajęć dodatkowych w ramach zadań statutowych szkoły następuje w 

drodze polecenia służbowego. Nauczyciel nie może odmówić wykonania takiego 

polecenia, jeśli nie jest ono sprzeczne z prawem bądź z umową o pracę. 

Nie musisz wydawać polecenia służbowego w formie pisemnej. Niemniej jednak warto to 

uczynić choćby dlatego, by uniknąć zarzutów naruszenia normy czasu pracy nauczyciela. 

Zobacz także: Polecenie realizacji zajęć dodatkowych w ramach zadań statutowych 

szkoły. 

Nowości w postępowaniu dyscyplinarnym 

Nowelizacja Karty Nauczyciela objęła również postępowanie dyscyplinarne. Większość 

zmian ma charakter porządkujący, niemniej jednak kilka z nich zasługuje na Twoją 

uwagę. Przede wszystkim ustawodawca zapewnił Ci możliwość złożenia zażalenia na 

postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. 

Zażalenie takie będziesz mógł złożyć do komisji dyscyplinarnej przy właściwym 

wojewodzie, w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia. Jeśli więc zgłosiłeś dane 

zdarzenie do komisji i uważasz, że doszło w nim do przewinienia dyscyplinarnego, to 

dzięki nowym przepisom masz możliwość wpłynięcia na przebieg postępowania. 

Wprawdzie opisane zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym weszły w życie już 31 maja 

2016 r., jednak postępowania wszczęte przed tą datą są prowadzone jeszcze na podstawie 

dotychczasowych regulacji. Tym samym nowe przepisy będą stosowane dopiero w 

postępowaniach wszczętych nie wcześniej niż 1 czerwca 2016 r. 

Nauczyciel potwierdzi niekaralność dyscyplinarną swoim 

oświadczeniem 

Kolejną nowością jest wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych 

wobec nauczycieli. Rejestr ma zawierać dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych 

karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego albo karą zwolnienia z pracy z zakazem 

przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od 

ukarania, a także o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków. Jego celem jest 

zapewnienie dyrektorowi możliwości weryfikacji kandydata na nauczyciela w aspekcie 

spełnienia wymogu niekaralności karą dyscyplinarną. W związku z wprowadzeniem 

rejestru w Karcie Nauczyciela przewidziano dodatkowy warunek przed zatrudnieniem na 

stanowisku nauczyciela. Otóż przed zatrudnieniem nauczyciela, zarówno na podstawie 

mianowania, jak i umowy o pracę  dyrektor będzie miał obowiązek zażądać od kandydata 

do pracy (poza informacją z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą niekaralność 

karną) informacji z rejestru o niekaralności ww. karami dyscyplinarnymi. Oprócz tego 

będziesz mógł pozyskać dane z rejestru z własnej inicjatywy. 

https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/konferencja/polecenie-realizacji-zajec-dodatkowych-13158.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/konferencja/polecenie-realizacji-zajec-dodatkowych-13158.html


Niemniej jednak do końca 2016 r. potwierdzeniem niekaralności dyscyplinarnej 

nauczyciela będzie jedynie jego oświadczenie. Centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych 

zostanie bowiem uruchomiony i zyska pełną funkcjonalność dopiero w 2017 r. 

Zobacz także: Oświadczenie nauczyciela o niekaralności dyscyplinarnej 

Inne zmiany w zakresie wymogu niekaralności 

Od nowego roku szkolnego kandydaci na nauczycieli szkół niepublicznych, 

niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz publicznych prowadzonych przez 

osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego będą musieli 

spełniać takie same wymogi, jak nauczyciele szkół samorządowych, a więc: 

 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 

 korzystanie w pełni z praw publicznych, 

 nie toczenie się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub dyscyplinarnego, 

 niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 

 posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska. 

Jeśli więc jesteś dyrektorem jednej z wyżej wymienionych szkół, to powinieneś pamiętać 

w szczególności o zbadaniu, czy kandydat do zatrudnienia w kierowanej przez Ciebie 

szkole spełnia wymóg niekaralności karnej i dyscyplinarnej. 

Nowością będzie natomiast możliwość zatrudnienia nauczyciela, nawet jeżeli przeciwko 

niemu będzie toczyło się postępowanie karne z oskarżenia prywatnego np. o 

zniesławienie. Oznacza to, że nie będziesz mógł zatrudnić nauczyciela tylko wtedy, jeżeli 

przeciwko niemu będzie toczyło się postępowanie z oskarżenia publicznego. Poza tym 

możliwości zatrudnienia nauczyciela nie będzie też wykluczało toczące się wobec niego 

postępowanie o ubezwłasnowolnienie. 

 Ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 668) – art. 1, art. 11, art. 13. 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z 

późn. zm.) – art. 10 ust. 5, 8a-8b, art. 42 ust. 1-2, 7a. 
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