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Stanowisko nr 5  

Walnego Zebrania Delegatów  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania   

NSZZ „Solidarność”  

ws. dodatkowych godzin niepłatnych i tzw. godzin do dyspozycji dyrektora  

 

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” sprzeciwia się mało precyzyjnym przepisom prawnym dotyczącym art. 

42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela, tzw. godzin pokarcianych. W obecnej 

sytuacji prawnej w większości szkół dalej realizowane są nieodpłatne zajęcia 

o charakterze edukacyjnym (ta nierówność w traktowaniu nauczycieli w różnych 

organach prowadzących szkoły jest dodatkowym czynnikiem różnicującym 

nauczycieli).  

 

Apelujemy o wprowadzenie przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 w brzmieniu: „inne 

czynności określone w statucie szkoły”. Zmiana przepisu w pkt. 2 spowoduje zmianę 

pkt. 2d. Zwracamy uwagę, że przepis ten jest zgodny z opinią Rady Krajowej Sekcji 

Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dn. 10 lutego 2016 r. 

 

Jednocześnie apelujemy o przywrócenie godzin do dyspozycji dyrektora, 

przeznaczonych na organizację dodatkowych obowiązkowych zajęć z różnych 

przedmiotów, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych czy 

zajęć rozwijających zainteresowania, uzdolnienia uczniów, zajęć chóru oraz innych 

zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

Rozporządzenie MEN z dn. 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania w szkołach publicznych wprowadzało 12 godzin do dyspozycji dyrektora w  

I etapie edukacyjnym, odpowiednio 9 godzin w II etapie i 6 godzin w III etapie. 

Zabezpieczały one realizację tych zajęć. Rozporządzenie z 23 marca 2009 r. 

zmniejszyło znacząco liczbę tych godzin, a rozporządzenie z 7 lutego 2012 r. 

praktycznie je wyeliminowało. 

 

W naszej ocenie, aby problem godzin pokarcianych został ostatecznie 

rozwiązany, oprócz zmiany przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2, niezbędne jest także 

przywrócenie odpowiedniej liczby płatnych godzin do dyspozycji dyrektora. 
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