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OPINIA PRAWNA 
dot. uprawnienia dyrektora przedszkola do dodatku za opiekę nad oddziałem przedszkolnym 

 
 

I. Podstawa i przedmiot opinii prawnej 

Niniejsza opinia została sporządzona na zlecenie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” w związku z następującym pytaniem prawnym: 

Czy dyrektorowi przedszkola przysługuje prawo do pobierania dodatku za opiekę nad 

oddziałem przedszkolnym? 

II. Analiza prawna 

1. 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.  

z 2019 r., poz. 2215 ze zm., dalej: KN)  wynagrodzenie nauczycieli składa się z: 

1) wynagrodzenia zasadniczego; 

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; 

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem świadczeń 

 z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dodatku wiejskiego. 

 

2. 

W myśl art. 3 pkt 1 Karty Nauczyciela ilekroć w ustawie jest mowa o nauczycielach bez 

bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 

ust. 1 i 1a. Natomiast przez szkoły (bez bliższego określenia) rozumie się przedszkola, szkoły  

i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a. 

3. 

Paragraf 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. 

w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 

ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy w punkcie 2 przewiduje uprawnienie do 

uzyskania dodatku funkcyjnego przez nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji: 

wychowawcy klasy - litera a), doradcy metodycznego lub nauczyciela/konsultanta - litera b), 

opiekuna stażu - litera c), nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym - 

litera d).  
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4. 

Przepis art. 7 ust. 1 KN definiuje stanowisko dyrektora szkoły poprzez sfomułowanie 

katalogu podstawowych zadań i zakresu jego odpowiedzialności: 

- jest jej przedstawicielem na zewnątrz, 

- przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, a więc jest uprawniony do 

dokonywania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób w niej 

zatrudnionych, 

- przewodniczy radzie pedagogicznej, 

- sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. 

Z kolei ustęp 2 analizowanej regulacji przedstawia podstawowe obszary odpowiedzialności 

dyrektora, których rozszerzenie znaleźć można także w innych aktach rangi ustawowej czy 

wykonawczej. 

Sąd Najwyższy w uchwale  z 8 lipca 2008 r. (I PZP 3/08, OSNP 2009/1-2/1) wskazuje, że 

„analiza zadań wychowawcy oddziału przedszkolnego dowodzi, że ma on dodatkowe 

obowiązki. Są nimi, między innymi, utrzymywanie kontaktów z rodzicami, współdziałanie  

z poradniami specjalistycznymi, prowadzenie kart obserwacji dzieci, prowadzenie dziennika 

obecności, organizowanie wycieczek, zebrań. Są to zadania analogiczne do tych, jakie mają 

wychowawcy klas”. 

5. 

Tym samym za uzasadniony należy uznać pogląd, zgodnie z którym piastowanie stanowiska 

dyrektora przedszkola determinuje odmienny zakres obowiązków względem zadań, jakie 

realizuje nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym.  

 

III. Podsumowanie 

W obecnie obowiązującym systemie prawnym nie ma zakazu łączenia funkcji nauczyciela 

opiekującego się oddziałem przedszkolnym z powierzonym stanowiskiem dyrektora 

przedszkola. W myśl przepisów uprawnienie do dodatku funkcyjnego winno być związane  

z faktem wykonywania dodatkowych zajęć lub też ich niewykonywania.  

 

 

 


