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OPINIA PRAWNA 
dot. opiniowania aneksu organizacji szkoły przez organizacje związkowe 

 
 

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 zmiany arkusza organizacyjnego podlegają ponownemu zaopiniowaniu przez 

organizacje związkowe oraz zatwierdzeniu przez organ prowadzący po uzyskaniu opinii 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny?  

 

II. Analiza prawna 

 

1. Terminy wyrażania opinii oraz zatwierdzania arkusza organizacji. 

Zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 910) arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową 

organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. 

Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola, 

a następnie przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym 

będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w 

rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi 

organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych 

reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli. Arkusz organizacji 

szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji 

szkoły dyrektor szkoły, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć 

edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

Paragraf 17 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli precyzyjnie określa harmonogram 

wskazanej procedury: 

- do 19 kwietnia organizacja zakładowa albo międzyzakładowa ma czas na 

zaopiniowanie arkusza (ma na to 10 dni roboczych); 

 

Krajowa Sekcja  
Oświaty i Wychowania 

NSZZ 

mailto:edukacja@solidarnosc.org.pl
http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata


 

 

2 

- do 21 kwietnia dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu arkusz zaopiniowany 

przez organizacje związkowe; 

- do 20 maja danego roku organ prowadzący uzyskuje opinie organu nadzoru 

pedagogicznego; 

- do 29 maja organ prowadzący zatwierdza arkusz (zob. bliżej § 17 ust. 4–7 ). 

 

2. Harmonogram terminów czynności prawnych w procedurze zmiany arkusza organizacji. 

Przepis art. 110 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe statuuje regułę, zgodnie z którą zmiany 

arkusza podlegają ponownemu zaopiniowaniu przez organizacje związkowe oraz 

zatwierdzeniu przez organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. Z kolei w  rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

28 lutego 2008 r. (NK.I-0911/35/08, LEX nr 361867) ustalono, że zmiany w arkuszu 

organizacji szkoły mogą być dokonywane jedynie aneksem.   

Cytowane rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i 

publicznych przedszkoli określa, że w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego 

arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września: 

1) opinie organizacji związkowych organu sprawującego nadzór pedagogiczny są 

wydawane w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zmian; 

2) organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza zmiany nie później niż w terminie 

7 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 

W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub 

przedszkola po dniu 30 września organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza te 

zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania (zob. § 17 ust. 8–9). 

 

III. Podsumowanie 

Zmiany w arkuszu organizacji szkoły mogą być dokonywane jedynie aneksem. Tryb jego 

opiniowania i zatwierdzania jest taki sam, jak dla arkusza organizacji, z tą różnicą, że 

związek zawodowy ma krótszy termin na wyrażenie swojego stanowiska w przedmiocie 

organizacji nauczania.  

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo oświatowe, jeżeli szkoła lub placówka albo organ 

prowadzący prowadzi działalność z naruszeniem przepisów odnośnej ustawy lub ustawy o 

systemie oświaty czy też rozporządzeń wydanych na ich podstawie, organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny może polecić w drodze decyzji usunięcie uchybień  

w wyznaczonym terminie.  

 

 


