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Propozycje do dyskusji w zakresie  
czasu pracy nauczycieli 

1. Określenie w ustawie – Karta Nauczyciela tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: 

• pedagogów,  

• psychologów,  

• logopedów,  

• doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane  
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

Propozycja wymiaru pensum – ………. godzin 

 

2. Określenie w ustawie – Karta Nauczyciela tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć tzw. nauczyciela 
wspomagającego  

Propozycja wymiaru pensum – 20 godzin 

 



Propozycje do dyskusji w zakresie  
czasu pracy nauczycieli 

 

3. Określenie w ustawie – Karta Nauczyciela tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w 
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

 

Propozycja – ustalenie pensum proporcjonalnie w odniesieniu do 
łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane 
powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe. 
 



Propozycje do dyskusji w zakresie  
czasu pracy nauczycieli 

 

4. Obniżenie wymiaru pensum nauczyciela niepełnosprawnego – 
proponuje się, aby nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do 
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, którego 
maksymalne normy czasu pracy ustalane są zgodnie z art. 15 ust. 2 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, przysługiwało prawo do proporcjonalnego 
obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiar godzin zajęć. 
Nauczyciel ten nie mógłby mieć przydzielanych godzin 
ponadwymiarowych. 

 

5. Wprowadzenie zasady, że dyrektor szkoły i jego zastępca, nie mogą 
mieć godzin ponadwymiarowych.  

 



Propozycje do dyskusji w zakresie 
 urlopów wypoczynkowych nauczycieli 

1. Odrębne uregulowanie w ustawie – Karta Nauczyciela kwestii 
urlopu wypoczynkowego dyrektora szkoły oraz jego zastępcy – urlop 
wypoczynkowy w takim wymiarze jak dla nauczyciela szkoły 
nieferyjnej, tj. urlop w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym 
w planie urlopów, udzielany w ciągu całego roku szkolnego. 

 

2. Odrębne uregulowanie w ustawie – Karta Nauczyciela kwestii 
urlopu wypoczynkowego nauczyciela, który w ramach jednego 
stosunku pracy prowadzi zajęcia zarówno w szkole feryjnej jak  
i nieferyjnej - proponuje się, aby nauczycielowi temu przysługiwało 
prawo do urlopu wypoczynkowego w takim wymiarze, jaki obowiązuje 
dla stanowiska, z którego nauczyciel realizuje większą liczbę godzin 
zajęć, w przypadku równej liczby godzin zajęć w placówce feryjnej  
i nieferyjnej, nauczycielowi będzie przysługiwało prawo do urlopu 
wypoczynkowego określone dla nauczycieli szkół feryjnych. 

  

 

 



Propozycje do dyskusji  
związane z rodzicielstwem 

1. Uregulowanie w ustawie – Karta Nauczyciela kwestii zwolnienia od 
pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14. Zwolnienie to udzielane 
byłoby w wymiarze 2 dni w roku kalendarzowym, bez możliwości  
udzielania go w wymiarze godzinowym.  

 

2. Wprowadzenie szczególnych uregulowań w zakresie obniżenia 
wymiaru zatrudnienia dla nauczyciela posiadającego prawo do urlopu 
wychowawczego. W związku z negatywnymi konsekwencjami dla 
procesu nauczania w przypadku korzystania przez nauczycieli 
posiadających prawo do urlopu wychowawczego z obniżenia wymiaru 
zatrudnienia jedynie w ostatnich miesiącach roku szkolnego (co ma 
głównie na celu objęcie szczególną ochroną przed rozwiązaniem lub 
zmianą ich stosunku pracy) proponuje się uregulowanie tej kwestii 
odrębnie dla nauczycieli, dostosowując to uprawnienie do 
uwarunkowań związanych z organizacją roku szkolnego.  



Propozycja do dyskusji dotycząca  
stanowiska asystenta nauczyciela 

 

1. Co dalej ze stanowiskiem asystenta nauczyciela?  

2. Czy usunąć to stanowisko z systemu oświaty? 

3. W przypadku usunięcia tego stanowiska, jak rozwiązać kwestię  
zwiększenia liczby dzieci w klasie ponad poziom określony 
przepisami? Czy zamiast asystenta nauczyciela ma być zatrudniana 
w takim przypadku pomoc nauczyciela, czy też należy zrezygnować  
ze wsparcia nauczyciela prowadzącego zajęcia? 

 



Propozycja do dyskusji dotycząca  
stanowiska asystenta nauczyciela 

 

 
Asystenci nauczyciela wg SIO wrzesień 2016 r. 

Typ szkoły 
Liczba 

asystentów 
nauczyciela 

Liczba etatów 
asystenta 

nauczyciela 

Liczba 
asystentów 

wychowawcy 
świetlicy 

Liczba 
etatów 

asystentów 
wychowawcy 

świetlicy 

Szkoła podstawowa 
764 633,51 74 129,88 

Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia 
1 0,5 0 0 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
6 4,5 2 1,5 

Zespół szkół i placówek oświatowych* 
464 376,78 57 44,96 

      Razem 1235 1015,29 133 176,34 

*Zespół Szkół i placówek oświatowych - w skład zespołu wchodzi szkoła i placówka (np. przedszkole, biblioteka 
pedagogiczna) 


