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Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu
nauczyciela zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami, otwierając niniejszą
ustawą drogę do dalszych uregulowań prawnych systemu edukacji naro-
dowej, stanowi się, co następuje:

1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 22.06.2017 r.
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1 Nauczyciele Art. 1

Rozdział 1. Postanowienia wstępne

Art. 1. [Zakres zastosowania] 1. Ustawie podlegają nauczyciele, wycho-
wawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w:
1)2 publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach

doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949),
z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1a, 1b oraz pkt 2 lit. a;

2) zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich działających
na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowa-
niu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1654 oraz z 2017 r.
poz. 773);

3) (uchylony)
4) publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.

1a. (uchylony)
2. Ustawie podlegają również, w zakresie określonym ustawą:

1) nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowi-
skach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w:
a) urzędach organów administracji rządowej,
b) kuratoriach oświaty,
c) specjalistycznej jednostce nadzoru,
d) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach eg-

zaminacyjnych,
e) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami po-

prawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz szkołami przy zakła-
dach karnych;

1a) nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i szkolnych punktach
konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzę-
dach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospo-
litej Polskiej;

1b)3 nauczyciele zatrudnieni w publicznych placówkach doskonalenia na-
uczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach do-
skonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placów-
kach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy na-
uczają w szkołach rolniczych, oraz publicznej placówce doskonalenia
nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym,

2 Art. 1 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu ustawy z dnia 14.12.2016 r. (Dz.U. z 2017 r.
poz. 60), która wchodzi w życie 1.09.2017 r.

3 Art. 1 ust. 2 pkt 1b w brzmieniu ustawy z dnia 14.12.2016 r. (Dz.U. z 2017 r.
poz. 60), która wchodzi w życie 1.09.2017 r.
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Art. 2–3 Nauczyciele 1

o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7
pkt 2 i ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

2) nauczyciele zatrudnieni w:
a) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych

przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego,

b) przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1, oraz szkołach niepublicznych o upraw-
nieniach szkół publicznych,

c)4 publicznych innych formach wychowania przedszkolnego pro-
wadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych in-
nych formach wychowania przedszkolnego;

3) nauczyciele urlopowani na podstawie przepisów ustawy z dnia
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881);

4) pracownicy zatrudnieni u pracodawców niewymienionych w ust. 1
oraz ust. 2 pkt 1–3, pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki
zawodu oraz kierowników praktycznej nauki zawodu, posiadający
kwalifikacje określone dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz
wykonujący pracę dydaktyczną i wychowawczą w wymiarze przewi-
dzianym dla tych nauczycieli;

5) pracownicy zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowi-
skach wychowawców, pedagogów oraz na stanowiskach kierowni-
czych, posiadający kwalifikacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1,
wykonujący pracę dydaktyczną i wychowawczą co najmniej w poło-
wie obowiązującego ich czasu pracy.

Art. 2. [Wyłączenie stosowania] Przepisów ustawy nie stosuje się do
żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariuszy Policji i po-
żarnictwa:

1) zajmujących stanowiska nauczycieli w szkołach i placówkach oświa-
towo-wychowawczych wojskowych i prowadzonych przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy podległe ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane;

2) wyznaczonych do wykonywania zadań poza wojskiem oraz służbami
podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, na stanowiskach wymienionych w art. 1.

Art. 3. [Definicje pojęć] Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to na-

uczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych za-

4 Art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. c dodana ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2203), która wchodzi w życie 1.09.2018 r.
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1 Nauczyciele Art. 4–5

trudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych
w art. 1 ust. 1;

2) szkołach bez bliższego określenia – rozumie się przez to przed-
szkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymie-
nione w art. 1 ust. 1, a także odpowiednio ich zespoły;

3) stażu – rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przed-
szkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyj-
nych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, w wymiarze co
najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizo-
wanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału
3a, z tym że w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e
ust. 1–3, równoważny z odbywaniem stażu jest odpowiednio okres
zatrudnienia na tych stanowiskach lub czas urlopowania lub zwol-
nienia z obowiązku świadczenia pracy;

4) związkach zawodowych – rozumie się przez to związek zawodowy,
którego członkiem jest nauczyciel, a jeżeli nauczyciel nie jest człon-
kiem żadnego związku, to związek zawodowy zrzeszający nauczycieli
wskazany przez nauczyciela;

5)5 ustawie – Prawo oświatowe – rozumie się ustawę, o której mowa
w art. 1 ust. 1 pkt 1;

6) stopniu naukowym doktora – rozumie się przez to także stopień dok-
tora sztuki.

Art. 4. [Współdziałanie ze związkami zawodowymi] 1. Zasady współ-
działania w dziedzinie oświaty i wychowania organów administracji rzą-
dowej (organów jednostek samorządu terytorialnego) ze związkami za-
wodowymi zrzeszającymi nauczycieli, nieustalone w ustawie o związkach
zawodowych, określają porozumienia zawierane przez odpowiednie or-
gany administracji rządowej (organy jednostek samorządu terytorialnego)
z organami właściwego szczebla tych związków.

2. Rozporządzenia i zarządzenia przewidziane ustawą podlegają
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Art. 5. (uchylony)

5 Art. 3 pkt 5 w brzmieniu ustawy z dnia 14.12.2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60),
która wchodzi w życie 1.09.2017 r.
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Art. 6–6a Nauczyciele 1

Rozdział 2. Obowiązki nauczycieli

Art. 6. [Podstawowe obowiązki nauczyciela] Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowi-

skiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wycho-
wawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bez-
pieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

3a)6 doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;
4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w posza-

nowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolno-
ści sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich
zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych
narodów, ras i światopoglądów.

Art. 6a. [Ocena pracy nauczyciela] 1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem
pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może
być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku
od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której
mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

1) nauczyciela;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) organu prowadzącego szkołę;
4) rady szkoły;
5) rady rodziców.

1.7 Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny pracy nauczyciela doko-
nuje się:

1) po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, na-
uczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego;

2) po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8;
3) co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela

kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomo-
wanego.

6 Art. 6 pkt 3a dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

7 Art. 6a ust. 1 w brzmieniu ustawy z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.
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1 Nauczyciele Art. 6a

1a.8 W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, upływa
w okresie odbywania przez nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela
mianowanego stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, oceny
pracy dokonuje się po zakończeniu tego stażu.

1b.9 W razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy,
trwającej dłużej niż 3 miesiące, termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.

1c.10 W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela ocena
pracy jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie roku od dnia pod-
jęcia pracy w danej szkole, a termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
ulega odpowiednio przedłużeniu.

1d.11 Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowa-
nego i nauczyciela dyplomowanego może być także dokonana w każ-
dym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania
oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

1) nauczyciela;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczy-

cieli placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty;
3) organu prowadzącego szkołę;
4) rady szkoły;
5) rady rodziców.

1e.12 Kryteria oceny pracy nauczyciela dotyczą stopnia realizacji obo-
wiązków określonych w art. 6 i art. 42 ust. 2 oraz w art. 5 ustawy –
Prawo oświatowe i obejmują wszystkie obszary działalności szkoły od-
powiednio do posiadanego stopnia awansu zawodowego.

1f.13 Kryteria oceny pracy dyrektora szkoły dotyczą stopnia realiza-
cji obowiązków określonych w art. 6 i art. 7 oraz w art. 68 ust. 1, 5
i 6 ustawy – Prawo oświatowe, a w przypadku realizowania przez dy-

8 Art. 6a ust. 1a dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

9 Art. 6a ust. 1b dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

10 Art. 6a ust. 1c dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

11 Art. 6a ust. 1d dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

12 Art. 6a ust. 1e dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

13 Art. 6a ust. 1f dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.
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Art. 6a Nauczyciele 1

rektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych –
także obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 oraz w art. 5 ustawy –
Prawo oświatowe.

1g.14 Na ocenę pracy nauczyciela i dyrektora szkoły nie mogą mieć
wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także od-
mowa wykonania przez niego polecenia służbowego, gdy odmowa
taka wynikała z uzasadnionego przekonania, że wydane polecenie było
sprzeczne z dobrem ucznia albo dobrem publicznym.

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela
w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z za-
strzeżeniem terminu określonego w ust. 1.

2.15 Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczy-
ciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku,
a w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy oraz
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – w okresie nie dłuższym
niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpo-
częciu dokonywania oceny jego pracy.

2a.16 W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dyrektor
szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w terminie nie
dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa
w art. 9c ust. 3.

2b.17 Do okresów, o których mowa w ust. 2 i 2a, nie wlicza się okresów
usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej
niż 14 dni, oraz okresów ferii szkolnych wynikających z przepisów
w sprawie organizacji roku szkolnego, a w przypadku nauczycieli za-
trudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne
– okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co naj-
mniej 14 dni kalendarzowych.

3. (uchylony)
4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona

stwierdzeniem uogólniającym:
1) ocena wyróżniająca;

14 Art. 6a ust. 1g dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

15 Art. 6a ust. 2 w brzmieniu ustawy z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

16 Art. 6a ust. 2a dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

17 Art. 6a ust. 2b dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.
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1 Nauczyciele Art. 6a

2) ocena dobra;
3) ocena negatywna.

4.18 Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona
stwierdzeniem uogólniającym:

1) ocena wyróżniająca;
2) ocena bardzo dobra;
3) ocena dobra;
4) ocena negatywna.

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej
dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

5.19 Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy
jej dokonywaniu:

1) zasięga opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w któ-
rych nie tworzy się rad rodziców;

2) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego –
zasięga opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela
za okres stażu;

3) może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego;
4) na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasię-

gnąć opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy na-
uczyciela, a w przypadku braku takiej możliwości – opinii innego
nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, a w przypadku na-
uczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych –
opinii opiekuna naukowo-dydaktycznego.

5a.20 Rada rodziców przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczy-
ciela. Nieprzedstawienie opinii przez radę rodziców nie wstrzymuje
dokonywania oceny pracy.

5b.21 W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca na-
uczycielem, oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w po-
rozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze
i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny, a w przypadku in-

18 Art. 6a ust. 4 w brzmieniu ustawy z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

19 Art. 6a ust. 5 w brzmieniu ustawy z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

20 Art. 6a ust. 5a dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

21 Art. 6a ust. 5b dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.
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nych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, szkół i placówek,
o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 – nauczyciel upoważniony przez
organ prowadzący.

5c.22 W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca na-
uczycielem, oceny pracy nauczyciela zajmującego inne stanowisko kie-
rownicze i sprawującego w tej szkole nadzór pedagogiczny dokonuje
dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pe-
dagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczy-
cieli – dyrektor szkoły w porozumieniu z kuratorem oświaty.

5d.23 W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 oceny pracy
nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrud-
niony, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzu-
pełnia obowiązkowy wymiar zajęć.

5e.24 W przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 3, oceny pracy
nauczyciela po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodo-
wego dokonuje dyrektor szkoły wyznaczony przez organ sprawujący
nadzór pedagogiczny w porozumieniu z dyrektorami szkół, w których
nauczyciel odbywał staż.

5f.25 Oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono zadania doradcy
metodycznego, dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest za-
trudniony, po uzyskaniu oceny pracy dokonanej przez dyrektora wła-
ściwej placówki doskonalenia nauczycieli, w zakresie dotyczącym wy-
konywania zadań doradcy metodycznego.

6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo po-
wierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ spra-
wujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym
szkołę, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie or-
ganem sprawującym nadzór pedagogiczny – oceny dokonuje ten organ.

6.26 Oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo
powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela

22 Art. 6a ust. 5c dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

23 Art. 6a ust. 5d dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

24 Art. 6a ust. 5e dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

25 Art. 6a ust. 5f dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

26 Art. 6a ust. 6 w brzmieniu ustawy z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.
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pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co
najmniej 6 miesięcy dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy
organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nad-
zór pedagogiczny – oceny dokonuje ten organ. W przypadku placówek
doskonalenia nauczycieli oceny pracy dyrektora placówki doskonalenia
nauczycieli, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obo-
wiązków dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, oraz nauczy-
ciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora placówki doskona-
lenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy dokonuje kurator
oświaty w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrek-
tora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organiza-
cji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora
przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

7.27 Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrek-
tora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obo-
wiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie
obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy po za-
sięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych
działających w tej szkole.

7a.28 Do oceny pracy, o której mowa w ust. 6, przepisy ust. 2–2b sto-
suje się odpowiednio.

8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem
oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.

8a.29 Nauczyciel, po ustaleniu oceny jego pracy, otrzymuje kartę oceny
pracy zawierającą ocenę pracy, jej uzasadnienie oraz pouczenie o możli-
wości wniesienia odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny.

8b.30 Przy dokonywaniu oceny pracy do doręczeń stosuje się odpo-
wiednio przepisy art. 39, art. 42, art. 43, art. 44, art. 46 i art. 47 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

27 Art. 6a ust. 7 w brzmieniu ustawy z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

28 Art. 6a ust. 7a dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

29 Art. 6a ust. 8a dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

30 Art. 6a ust. 8b dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.
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Art. 6a Nauczyciele 1

9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
przysługuje:

1) nauczycielowi – prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dy-
rektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad
szkołą;

2) dyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu czasowo powie-
rzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły – prawo złożenia wnio-
sku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu, który tę ocenę
ustalił.

9.31 Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręcze-
nia, przysługuje:

1) nauczycielowi – prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem
dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
nad szkołą, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia na-
uczycieli – prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrek-
tora placówki, do kuratora oświaty;

2) dyrektorowi szkoły, nauczycielowi, któremu czasowo powierzono
pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczycielowi peł-
niącemu w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co
najmniej 6 miesięcy, a także dyrektorowi placówki doskonalenia
nauczycieli, nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnie-
nie obowiązków dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, oraz
nauczycielowi pełniącemu w zastępstwie obowiązki dyrektora pla-
cówki doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy
– prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy
do organu, który tę ocenę ustalił.

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia od-
wołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół
oceniający nie przysługuje odwołanie.

10.32 Odwołanie albo wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy
rozpatruje zespół oceniający powołany przez organ, o którym mowa
w ust. 9.

10a.33 Organ, o którym mowa w ust. 9, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy,

31 Art. 6a ust. 9 w brzmieniu ustawy z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

32 Art. 6a ust. 10 w brzmieniu ustawy z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2203), która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

33 Art. 6a ust. 10a dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.
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1 Nauczyciele Art. 6a

po rozpatrzeniu odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny
pracy przez zespół oceniający:

1) podtrzymuje ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub or-
gan, o którym mowa w ust. 6, albo

2) uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ,
o którym mowa w ust. 6, oraz ustala nową ocenę pracy nauczyciela,
albo

3) uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ,
o którym mowa w ust. 6, oraz przekazuje sprawę do ponownego
ustalenia oceny pracy, jeżeli ocena pracy została dokonana z naru-
szeniem prawa.

10b.34 Ocena pracy ustalona przez organ, o którym mowa w ust. 9,
w wyniku odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy
jest sporządzana w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie.

10c.35 Ocena pracy ustalona przez organ, o którym mowa w ust. 9,
jest ostateczna.

11. (uchylony)
12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku

do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla
nieletnich odpowiednio – minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą, w dro-
dze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela,
tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania ze-
społu oceniającego, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego po-
ziomu wykonywania pracy przez nauczyciela.

12.36 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w sto-
sunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych,
schronisk dla nieletnich odpowiednio – minister właściwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister Sprawie-
dliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty
i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria
i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmują-
cych stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych

34 Art. 6a ust. 10b dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

35 Art. 6a ust. 10c dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

36 Art. 6a ust. 12 w brzmieniu ustawy z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2203), która wchodzi w życie 1.09.2018 r.
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w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego
oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego, mając na uwadze
konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania pracy
przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
a w przypadku nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze także
wykonywania obowiązków związanych z zajmowanym stanowiskiem,
zróżnicowania szczegółowych kryteriów oceny pracy dla poszczegól-
nych stopni awansu zawodowego oraz uwzględnienia w szczegółowych
kryteriach oceny pracy dokonywanej po zakończeniu stażu stopnia re-
alizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub
szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każ-
dym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy dyrektora lub na wnio-
sek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono sta-
nowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek
organu prowadzącego. W przypadku gdy dyrektorem przedszkola, pla-
cówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych,
oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ
prowadzący. Przepisy ust. 4–10 i 12 stosuje się odpowiednio.

13.37 (uchylony)
14.38 Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz

zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organi-
zacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. poz. 1240) albo jednostkami
organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład orga-
nizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dia-
logu społecznego, zrzeszających nauczycieli, które przedstawiły dyrek-
torowi szkoły informację, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z dnia
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, ustala regulamin określający
wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu speł-
niania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszcze-
gólnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające specyfikę
pracy w danej szkole.

37 Art. 6a ust. 13 uchylony ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

38 Art. 6a ust. 14 dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.
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15.39 W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca na-
uczycielem, regulamin, o którym mowa w ust. 14, ustala dyrektor szkoły
w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierow-
nicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny, a w przy-
padku innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, szkół
i placówek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 – nauczyciel upo-
ważniony przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii, o których
mowa w ust. 14.

16.40 Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z or-
ganami prowadzącymi szkoły, a w przypadku gdy organ prowadzący
szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny
– ten organ, po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych zrzesza-
jących nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego, oraz organizacji związkowych, reprezentatywnych
w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Spo-
łecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, w skład których
wchodzą organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli, ustala regula-
min określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół, nauczycieli,
którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły
oraz nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły
przez okres co najmniej 6 miesięcy, odnoszące się do poziomu speł-
niania poszczególnych kryteriów oceny pracy, o których mowa w prze-
pisach wydanych na podstawie ust. 12, oraz uwzględniające specyfikę
pracy w szkołach, w których dany organ sprawuje nadzór.

17.41 W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli regulamin
określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia
nauczycieli, nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obo-
wiązków dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, oraz nauczy-
cieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora placówki dosko-
nalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy, odnoszące się
do spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie ust. 12, oraz uwzględniające
specyfikę pracy w tych placówkach, ustala kurator oświaty w porozu-
mieniu z organami prowadzącymi placówki doskonalenia nauczycieli,

39 Art. 6a ust. 15 dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

40 Art. 6a ust. 16 dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

41 Art. 6a ust. 17 dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.
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po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych zrzeszających nauczy-
cieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecz-
nego, oraz organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego, w skład których wchodzą organizacje
związkowe zrzeszające nauczycieli.

18.42 Jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku
placówek doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty, nie uzyska poro-
zumienia z organem prowadzącym szkołę albo placówkę doskonalenia
nauczycieli w sprawie regulaminu, o którym mowa w ust. 16 i 17, regu-
lamin ten ustala odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny
albo kurator oświaty.

Art. 7. [Obowiązki dyrektora szkoły] 1. Szkołą kieruje dyrektor, który
jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszyst-
kich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrek-
tor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady

szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz za-
rządzeniami organów nadzorujących szkołę;

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy
uczniów i wychowanków;

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich do-
skonaleniu zawodowym;

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organiza-
cyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowaw-
czych;

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę.

3. (uchylony)

Art. 8. [Nadzór pedagogiczny] Organy uprawnione do sprawowania nad-
zoru pedagogicznego oraz zasady sprawowania tego nadzoru określają
odrębne przepisy.

42 Art. 6a ust. 18 dodany ustawą z dnia 27.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),
która wchodzi w życie 1.09.2018 r.

15


