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Nowe pojęcia w obiegu prawnym…

• Telepraca (ustawa KP)

• Gotowość do świadczenia pracy (ustawa KP)

• Praca zdalna (ustawa Covid-19)

• Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość (rozp. MEN) – popularnie 
nazywane nauką zdalną



Wg. ORE w Warszawie

Kształcenie na odległość – metoda nauczania, która 
zamiast bezpośredniego kontaktu ucznia i nauczyciela 
wykorzystuje kontakt pośredni, umożliwiający przesłanie 
w czasie rzeczywistym drogą elektroniczną głosu, obrazu, 
danych oraz dowolnych materiałów wizualnych. 

(za: M.J. Kubiak, Wirtualna edukacja, Warszawa 2000, s. 11).



Praca zdalna a kształcenie na odległość ?

Jakie są podstawy pracy zdalnej  nauczycieli ???



Od 25 marca do 31 sierpnia 2020r.

„§ 4a. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. 28 czerwca 
na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek 
systemu oświaty, przez ograniczenie obowiązku 
świadczenia pracy przez pracowników tych jednostek na 
ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to 
niezbędne do realizowania zadań jednostek z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
lub w inny sposób lub gdy jest to niezbędne dla 
zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.”

Ograniczenie nie wprowadzało obligatoryjnie pracy 
zdalnej – to wyłączna decyzja dyrektora !!!



Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 2020 r.
z późn. zmianami w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozp. z dnia 
20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Żadne z nich nie odnosi się sposobu wykonywania pracy przez 
nauczycieli, tylko do nauczania na odległość!!! 



Praca zdalna

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(ustawa Covid 19)

Zdalna praca nie wynika z KN czy rozporządzenia MEN 

a z ustawy COVID 19 !!!



Praca zdalna

Art. 3. 1. 

• w celu przeciwdziałania COVID-19 

• pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, 

• przez czas oznaczony, 

• pracy określonej w umowie o pracę,

• poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).



Praca zdalna

Ustawa Covid 19

(art. dodany 24 czerwca)

Art.3.3.Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, 
jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz 
lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj 
pracy. 
Art.3.8. Pracodawca ma prawo cofnąć polecenie pracy zdalnej 
gdy jej realizacja jest niemożliwa.



W jakiej formie pracodawca ma powierzać 
pracownikowi pracę zdalną - ustnie czy pisemnie?

Ustawa nie wskazuje formy polecenia pracy zdalnej. 
W konsekwencji należałoby uznać, że takie polecenie może zostać 
wydane w dowolnej formie, również ustnie. 

W interesie obu stron stosunku pracy (pracownika i pracodawcy) 
byłoby jednak potwierdzenie faktu polecenia pracy zdalnej (np. 
pismo skierowane do pracownika, służbowy e-mail).

Jest to szczególnie istotne w instytucjach finansowanych 
z środków publicznych !!!



Praca zdalna …

Organizację i porządek w procesie pracy zdalnej oraz związane z tym 
prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala pracodawca 
w regulaminie pracy albo w poleceniu o powierzeniu pracownikowi 
wykonywania pracy zdalnej.

Do regulaminu pracy w zakresie określonym w zdaniu poprzednim, nie 
stosuje się art. 9 Kodeks pracy 
(m.in. układów zbiorowych).



Praca zdalna …

Pracodawca, polecając pracownikowi wykonywanie pracy 
zdalnej:

- uzgadnia z pracownikiem miejsce jej wykonywania;

- wyznacza okres i czas jej wykonywania

- wyznacza szczegółowe zadania

- określa sposób sprawozdania z pracy zdalnej



Praca zdalna …

Pracodawca ma prawo kontrolować 
wykonywanie 

pracy zdalnej oraz żądać od pracownika 
informacji 

o jej wynikach.



Praca zdalna …

Ustawa „Covid 19” (Tarcza 4.0):

Dodaje się art. 3.6

„Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący 
pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję 
wykonywanych czynności, uwzględniającą w 
szczególności opis tych czynności, a także datę oraz 
czas ich wykonania.”



Praca zdalna – odpowiedzialność dyrektora

• W przypadku pracy zdalnej, największym wyzwaniem dla 
pracodawców jest odpowiednie zabezpieczenie danych, w tym 
danych osobowych.

• Regulamin pracy zdalnej (polecenie) – oprócz określenia 
organizacji samej pracy zdalnej – powinien zobowiązać pracownika 
do stosowania adekwatnych zabezpieczeń przy jej świadczeniu, w 
tym w zakresie korzystania ze sprzętu komputerowego i telefonów 
służbowych, używania mobilnych nośników danych oraz 
obsługiwania poczty elektronicznej.



Praca zdalna – odpowiedzialność dyrektora

Ustawa „Covid 19” (Tarcza 4.0):

Dodaje się art. 3.4 i 3.5

art. 3.4: Środki do pracy zdalnej i obsługę logistyczną  zapewnia 
pracodawca

art. 3.5: Pracownik może używać sprzętu prywatnego ale …



Dlaczego tak ważne jest określenie miejsca 
i czasu wykonywania pracy zdalnej?

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek w czasie pracy 
zdalnej jest taki jak za wypadek w szkole 

(dotyczy zarówno ucznia jak i nauczyciela).



Czas pracy nauczycieli
(Karta nauczyciela a Kodeks pracy)

Kodeks:

Art. 129. § 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 
przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy 
w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Art. 132 § 1 Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co 
najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Karta: Art.42.1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym 
wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.



….. nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

• Karta wprowadza tygodniowa normę i nie dopuszcza jej 
przekroczenia, natomiast nie wprowadza ograniczeń dobowych

• Kodeks odwrotnie, zezwala na przekraczanie tygodniowej normy 
czasu pracy

• Zatem przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy przez 
nauczyciela będzie wiązało się z wypłaceniem wynagrodzenia za 
pracę w godzinach ponadliczbowych.



Karta Nauczyciela:
Art. 42.
2. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 

realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z 

uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz … (pensum dydaktyczne)

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, uwzględniające 
potrzeby i zainteresowania uczniów; w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze 
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, 

samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

2d. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi
zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.



Czy pracownik przebywający w izolacji (pozytywny wynik testu) lub na 
kwarantannie (osoba, która miała potwierdzony kontakt z osoba 

zakażoną)
może pracować zdalnie ?

Kwarantanna i izolacja nie oznacza niezdolności do pracy lecz stanowi 
niemożność wykonywania pracy  w miejscu pracy.
Prcownik w izolacji (na kwarantannie) nie może pracować poza miejscem 
izolacji.
Jeżeli pracownik przebywający w izolacji (kwarantannie) jest zdolny do pracy 
i podejmie ją w formie zdalnej, to za wykonaną pracę będzie mu się należało 
pełne wynagrodzenie od pracodawcy, które nie będzie wynagrodzeniem 
chorobowym, lecz zwykłym wynagrodzeniem.

Warunek: nie jest na L4, nie pobiera zasiłku chorobowego !!!



Praca zdalna podczas kwarantanny i izolacji jest możliwa, jeżeli 
pracownik o ten rodzaj pracy zawnioskuje !!!

Brak takiego wniosku sprawia, że pracownik nabywa prawo do 
świadczeń chorobowych: wynagrodzenia chorobowego, a po jego 
wyczerpaniu prawa do zasiłku chorobowego. 

Pracodawca nie ma możliwości samodzielnego decydowania o 
wykonywaniu pracy przez pracownika w czasie okresu odosobnienia.

(USTAWA z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem 
sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19)



A co z nauczycielem na kwarantannie (izolacji) ?

Musi być spełniony drugi warunek ….

Nauczyciel może prowadzić kształcenie na odległość tylko w 
sytuacji ograniczenia (zawieszenia) zajęć w szkole !

Czyli gdy uczniowie również są w domu !



Praca zdalna a kształcenie na odległość

Czy kształcenie na odległość musi być prowadzone w formie pracy zdalnej 
nauczycieli (poza stałym miejscem pracy) ?

NIE

Nauczyciel może prowadzić kształcenie na odległość 

przebywając w szkole lub „w domu” – o tym decyduje wyłącznie dyrektor!



Szkoła (klasa) pracuje w ograniczeniu – kształcenie na 
odległość – nauczyciel pracuje zdalnie lub stacjonarnie 
(decyduje dyrektor)

Szkoła (klasa) pracuje stacjonarnie – kształcenie 
stacjonarnie – nauczyciel pracuje stacjonarnie 

Nie ma możliwości prowadzenia zajęć na odległość gdy 
młodzież uczy się stacjonarnie !!!



Szkoła pracuje w systemie hybrydowym

1 – 3 klasa, ewentualnie w przyszłości klasa 8 i klasy maturalne 
uczą się stacjonarnie, pozostałe „na odległość”. (???)

Nauczyciel uczący w klasie 8 (maturalnej) pracuje stacjonarnie, 
pozostałe klasy teoretycznie może uczyć pracując zdalnie.

Pozostaje pytanie: czy w tym samym dniu ?



!!!

Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone – dotyczy obywateli.

Władza publiczna może czynić tylko tyle, na ile przepisy jej 
pozwalają.

Potwierdził to w orzeczeniu NSA. 



Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 2020 r.
z późn. zmianami w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Zmiany od 16 i 24 października, 5,19 i 30 listopada 2020, 13 i 28 stycznia 2021r.:

Rozporządzenie dotyczy wyłącznie zasad funkcjonowania 
placówek oświatowych !!!



§ 1a. 
1. Od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia nadal r. na obszarze kraju ogranicza 
się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: 

1) szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII; 
2) szkół ponadpodstawowych; 
3) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego; 
4) ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych; 
5) domów wczasów dziecięcych; 
6) szkolnych schronisk młodzieżowych. 



§ 1a. 
2. W przypadku: 
1) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół 
ponadpodstawowych specjalnych, 

2) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV–VIII 
oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych 
ośrodkach szkolno-wychowawczych,

3) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół 
ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i 
jednostkach pomocy społecznej 

– zajęcia mogą być prowadzone w szkole; o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje 
dyrektor szkoły.



!!!

§ 2.3a W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkół, placówek i 
centrów zgodnie, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość 
z wyjątkiem sytuacji, w których konieczne jest zorganizowanie zajęć 
dla uczniów w szkole.



W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj 
niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie 
mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor 
szkoły ma obowiązek: 

1) zorganizować zajęcia w szkole lub 

2) umożliwić uczniowi realizację zajęcia z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość na terenie szkoły



Zmiana o d 1 lutego …

W przypadku uczniów szkół podstawowych w zakresie klas IV–
VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy z uwagi na brak 
możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość nie mogą realizować tych 
zajęć w miejscu zamieszkania, 

dyrektor szkoły może umożliwić 

tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.



Ważne:

zmiany od 9 listopada:

W klasie IV technikum i semestrze programowo najwyższym szkoły 
policealnej, dyrektor szkoły może zorganizować zajęcia praktyczne w 
miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze 
nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

zmiany od 30 listopada:

W szkołach zawodowych mogą być prowadzone zajęcia w ramach 
praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie 
dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze 
nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.



Zmiana od 9 listopada:

W klasie VIII szkoły podstawowej, klasie III liceum ogólnokształcącego i 
klasie IV technikum dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje 
indywidualne lub grupowe 
z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których 
uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu 
maturalnego.

Zmiana od 1 lutego:
W ramach tych konsultacji dyrektor szkoły może zorganizować w szkole 
testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu 
ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego

W ramach pensum ?



Wynagrodzenie za konsultacje

Nauczyciel realizujący konsultacje powinien mieć ten czas wliczony do 
„pensum”, a jeżeli skutkować to będzie przekroczeniem obowiązkowego 
wymiaru zajęć, to będzie je realizował w ramach godzin 
ponadwymiarowych (art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Poza „pensum” nauczyciel w ramach 40-godzinnej normy nauczyciel 
realizuje inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w 
tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i 
zainteresowania uczniów, … (art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela).

Mec. D.Dwojewski: Portal oświatowy



Konsultacje to pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W ramach tych innych zajęć i czynności, nauczyciel nie prowadzi zajęć 
świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
(art. 42 ust. 2d Karty Nauczyciela). 

Elementem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole są m.in. 
porady i konsultacje (§ 6 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 
2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

Mec. D.Dwojewski: Portal oświatowy



Zmiana od 9 listopada:

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki, może udostępnić 
pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce w celu 
przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub 
turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 
22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.



Od dnia 9 listopada 2020 r. szkoła podstawowa jest obowiązana prowadzić 
działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach 
wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania 
publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły



Od dnia 30 listopada 2020 r. w szkołach podstawowych 
i ponadpodstawowych sportowych i mistrzostwa 
sportowego, oddziałach sportowych i oddziałach 
mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych 
zajęcia sportowe realizowane na podstawie 
programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z 
zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów 
przeciwepidemicznych.



Co z przedszkolami ?

Kiedy dyrektor może zawiesić zajęcia ?

Rozporządzenie MENiSz dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach 

§18. 2a. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu 
pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu 
na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie 
uczniów (dotyczy tez dzieci w przedszkolu).



§18. 2b. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 2a, 
mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W 
takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie 
protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.



Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozp. z 
dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

(obowiązuje od 1 września 2020 r.)



Zawieszając zajęcia dyrektor:

§1. 1. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za 
organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym zajęć z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 
sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności: 



Dyrektor w szczególności: 

1) ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury 
informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających 
interakcję między uczniem a nauczycielem

2) ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-
komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji 
zajęć;



3) określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu 
do ustalonych technologii informacyjno--komunikacyjnych, o których 
mowa w pkt 2;

4) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne 
do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać;

5) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu 
programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu 
programów nauczania oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw;



7) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści 
nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania … 
uwzględniając w szczególności:

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu 

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego 
wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych 
i bez ich użycia, 

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, 

f) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki 
realizowanych zajęć; 



włączony do rozp. 4 września

15) może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo 
zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny 
rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce systemu oświaty zajęć 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 
sposobu realizacji tych zajęć.



8) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób potwierdzania 
uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania 
nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych;

9) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z 
nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o 
formie i terminach tych konsultacji; (np. raz w tygodniu, w określonych 
godzinach)

10) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania 
postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, 
w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w 
nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach; 



§ 1a. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez 
nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut. 
W uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki systemu oświaty 
może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 
minut i nie dłuższym niż 60 minut.



Uczeń na kwarantannie 
lub w izolacji.

Jeżeli nie zostało ograniczone funkcjonowanie szkoły w 
związku z zawieszeniem 

„wszystkich lub poszczególnych zajęć” 

– nie ma podstaw prawnych do prowadzenia zajęć na 
odległość dla ucznia.



Nauczanie indywidualne 

W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania 
indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie 
indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość.
(Rozporządzenie MENz dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 
dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży).



Dzieci z chorobami przewlekłymi 
lub inne zdarzenia losowe

Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące 
funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w 
porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach 
wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na 
korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

Nie ma podstaw prawnych do organizacji nauczania na odległość !!!



Skargi na nauczyciela …

Skargi na nauczyciela bada dyrektor szkoły (placówki) !
(II SA/Sz 48/12 - Wyrok WSA w Szczecinie)

Co jeżeli skarga jest zasadna?



Co może dyrektor:

OCENA PRACY NAUCZYCIELA

Jeżeli są wątpliwości co do pracy nauczyciela, czy też istnieje 

podejrzenie jakiś uchybień (np. zdaniem rodzica nauczyciel 

nierzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków dydaktycznych) 

dyrektor może dokonać oceny pracy nauczyciela w trybie art. 6a Karty 

Nauczyciela, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia sprawy.



Co może dyrektor:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I PORZĄDKOWA

Jeśli wyniki badania zasadności zarzutów postawionych przez rodziców i 
wyniki działań podjętych w ramach sprawowania nadzoru 
pedagogicznego potwierdzą uchybienia w pracy nauczyciela, 
dyrektor szkoły może uruchomić procedurę związaną z wystąpieniem 
przesłanek odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie przepisu art. 
75 ust. 1 Karty Nauczyciela lub nałożyć kary porządkowe jeżeli 
przewinienie wiązało się z zakresem możliwości nałożenia tego typu 
kary - art. 108 Kodeksu pracy.



Co może dyrektor:

ZAWIADOMIENIE ODPOWIEDNICH SŁUŻB

Jeżeli mamy do czynienie z przemocą wobec ucznia, agresją psychiczną czy 
innym karalnym zachowaniem, to obowiązkiem dyrektora jest również 
zawiadomienie odpowiednich służb policji lub prokuratury.



Konsekwencje uzasadnionej skargi

Odpowiedzialność karna (przestępstwo)

Odpowiedzialność cywilna (odszkodowawcza)

Odpowiedzialność porządkowa (naruszenie 
regulaminu pracy szkoły)

Odpowiedzialność dyscyplinarna (naruszenie 
etyki)



Odpowiedzialność porządkowa

Na podstawie art. 75 ust. 2 

Karty Nauczyciela 

nauczyciel ponosi 

odpowiedzialność porządkową

w rozumieniu art. 108 

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks Pracy



Kara porządkowa

Nauczyciel za nieprzestrzeganie:

 ustalonego porządku, 

 regulaminu pracy, 

 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 przepisów przeciwpożarowych

 opuszczenie pracy (stanowiska pracy) bez usprawiedliwienia

 stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości

 spożywanie alkoholu w czasie pracy 

może być ukarany karą:
upomnienia, nagany lub karą pieniężną



Odpowiedzialność dyscyplinarna
Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie 

od odpowiedzialności karnej.

Karta Nauczyciela Art. 75. 1. 

NAUCZYCIEL PODLEGA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ: 

za uchybienia godności zawodu nauczyciela
lub naruszenia obowiązków nauczyciela, 

o których mowa w art. 6  Karty Nauczyciela



Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli jest pojęciem 
szerszym, niż przewidziana dla „zwykłych” obywateli, gdyż 
znajduje uzasadnienie w społecznej roli tej grupy zawodowej 
oraz publicznym zaufaniem, jakim jest obdarzona. 

Służyć ma przeciwdziałaniu takim zachowaniom, które 
mogłyby pozbawić ją wiarygodności w oczach opinii 
publicznej, co ma szczególne znaczenie, gdy chodzi o 
autorytet instytucji użyteczności publicznej.



Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach w sentencji 
wyroku z dnia 25 stycznia 2019 r. (III APa 59/18) pod 
ogólne sformułowanie "uchybienia godności zawodu 
nauczyciela" można podciągnąć wiele stanów 
faktycznych, np. zachowania przynoszące ujmę randze 
tego zawodu i funkcji pełnionej w społeczeństwie. 



Uchybienie godności zawodu nauczyciela to zatem 
naruszenie obowiązku godnego zachowania. Pojęcie to 
wiąże się z wzorcem postępowania nauczyciela, 
wynikającym z przepisów prawa, norm etyki zawodowej i 
innych norm moralnych.



Nie można ukarać nauczyciela karą porządkową za 
naruszenia praw i dobra dziecka.

W takim przypadku wyłącznie postępowanie dyscyplinarne !!!



W przypadku naruszenia praw i dobra dziecka o popełnienie 

takiego czynu dyrektor w ciągu 14 (było 3) dni zawiadamia 

rzecznika dyscyplinarnego … chyba, że okoliczności 

bezspornie wskazują, że nie doszło do popełnienia takiego 

czynu.



Co to znaczy: naruszenia praw i dobra dziecka ?

W uzasadnieniu do ustawy czytamy: „Nieprzeprowadzenie 
postępowania dyscyplinarnego i niewymierzenie 

odpowiedniej kary nauczycielowi, który popełnił czyn 
naruszający prawa i dobro dziecka, np. stosował przemoc 

fizyczną wobec dzieci, (nie zapewnił bezpieczeństwa uczniom, 
naruszył godność), mogłoby stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa dzieci pozostających pod jego opieką.



Dziękuje z a uwagę

Jerzy Grad
RODN „WOM”
w Katowicach


