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Zatrudnianie nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach 

podstawy prawne 

Art. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) 

– dotyczy nauczycieli zatrudnianych w szkołach publicznych prowadzonych przez jst, co 

wynika z art. 91 b Karty Nauczyciela: 
Art.  10.  Nawiązanie stosunku pracy, zatrudnienie na zastępstwo, zatrudnienie nauczycieli 

bez kwalifikacji 
1.  Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół 

jako odrębnej jednostki organizacyjnej - w zespole szkół na podstawie umowy o pracę 

lub mianowania, z zastrzeżeniem ust. 8. 

2.  Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą pracę 

w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden 

rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela 

kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 11 i art. 9g ust. 

8, w razie ustalenia dodatkowego stażu, z nauczycielem stażystą nawiązuje się stosunek pracy na czas 

określony na kolejny jeden rok szkolny. 

3.  W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, 

legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania 

pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się 

do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy 

nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego 

z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden 

rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego 

przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego. 

4.  Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę 

zawieranej na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 7. 

5.  Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się 

na podstawie mianowania, jeżeli: 

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; 

3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 

4a) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w okresie 3 

lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4; 

5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska; 

6) istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas 

nieokreślony. 

5a.  Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca 

się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu, w którym: 

1) nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone w ust. 

5; 

2) w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę 

zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5. 
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5b.  Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa w ust. 5a, potwierdza 

na piśmie dyrektor szkoły. 

6.  W przypadku braku warunków do zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w ust. 5 pkt 6, 

stosunek pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się na podstawie umowy 

o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7.  W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa 

nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę 

w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek 

pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony. 

8.  Nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który nie spełnia warunków, o których mowa 

w ust. 5 pkt 2-5, z zastrzeżeniem ust. 9. 

8a.  W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczyciel, 

przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację 

z Krajowego Rejestru Karnego. 

8b.  W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4a, dyrektor szkoły, 

przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest obowiązany zasięgnąć informacji z rejestru, 

o którym mowa w art. 85w ust. 1, w trybie określonym w art. 85y ust. 1a. 

9.  W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej 

wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić 

nauczyciela, który nie spełnia warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5. 

10.  Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie ust. 9 nie stosuje się przepisów rozdziału 3a. 

Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści. 

11.  W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie ust. 7, posiadającego wymagane 

kwalifikacje, na jego wniosek odstępuje się od stosowania przepisów rozdziału 3a. Dla celów 

płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści, chyba że posiadają wyższy niż 

stażysta stopień awansu zawodowego. 

Art.  11.   

Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę 

lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz 

zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego. 

Art.  14.  Treść aktu mianowania i umowy o pracę 
1.  Akt mianowania i umowa o pracę powinny w szczególności określić: 

1) stanowisko i miejsce pracy; 

2) termin rozpoczęcia pracy; 

3) wynagrodzenie lub zasady jego ustalania. 

2.  W przypadku zatrudnienia w zespole szkół akt mianowania i umowa o pracę powinny określać 

także typy (rodzaje) szkół w zespole, w których pracuje nauczyciel. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575) 

Art. 91 b Karty Nauczyciela: zakres stosowania Karty w stosunku m. in. do przedszkoli, szkół i 

placówek niepublicznych, a także do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu 

pracy 

1.  Do nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć nie 

stosuje się przepisów art. 54-61, 71 18 , 72 i 86-91 19 . 

2.  Do nauczycieli zatrudnionych w: 

1) przedszkolach i szkołach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar 

zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 6a ust. 4-10, 12 i 13, art. 9, art. 11a, art. 26, art. 63 

i art. 75-85z; 
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2) placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar zatrudnienia, mają 

zastosowanie przepisy art. 6, art. 6a ust. 4-10, 12 i 13, art. 9, art. 26, art. 63 i art. 75-85z; 

3) przedszkolach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a, oraz szkołach i placówkach, o których 

mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do 

nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają zastosowanie przepisy art. 9a-9i, art. 22 ust. 

3 i 4, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, art. 70a ust. 3, 4 i 6, art. 86, art. 88 i art. 90; 

4) przedszkolach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b, w wymiarze co najmniej 1/2 

obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają 

zastosowanie przepisy art. 9a-9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, art. 70a ust. 3, 4 i 6 

oraz art. 88. 

2a.  Do pracowników, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 

51, art. 63, art. 64 ust. 3, art. 86-88 i art. 90. 

2b.  Nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem przedszkola, szkoły lub placówki, o których 

mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, który nie spełnia warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2-5. 

Przepisy art. 10 ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio. 

3.  Zakres stosowania ustawy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz w placówkach 

oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez kościoły i inne 

związki wyznaniowe określają odrębne przepisy. 

4.  20  Z nauczycielami, o których mowa w art. 17 ust. 2a, na czas skierowania do pracy w szkołach 

europejskich, nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę w jednostce organizacyjnej, 

której zadaniem statutowym jest organizacja i koordynacja funkcjonowania szkół, o których mowa w 

art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo oświatowe. 

5.  W okresie wykonywania pracy w szkołach, o których mowa w ust. 4, nauczycielom przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości równej ekwiwalentowi pieniężnemu za urlop wypoczynkowy, 

ustalonemu według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 67 ust. 3. W 

pozostałym zakresie prawa i obowiązki tych nauczycieli określają odrębne przepisy. 

6.  Okres wykonywania pracy w szkołach, o których mowa w ust. 4, jest zaliczany do okresu pracy, od 

którego zależą uprawnienia nauczyciela wynikające ze stosunku pracy. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, ze zm.) 
Zatrudnienie w szkole publicznej lub przedszkolu niepublicznym osoby niebędącej 

nauczycielem; asystent nauczyciela 

Art.  15.   
1.  W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora 

oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających 

zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do 

prowadzenia danych zajęć. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

2.  W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, 

a w przypadku szkoły artystycznej - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane 

przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. 

3.  Osobę, o której mowa w ust. 2, zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255), z tym że do tej osoby stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych 

nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela 

dyplomowanego. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/18558680?unitId=art(8)ust(5)pkt(1)lit(a)&cm=DOCUMENT
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4.  Osoba, o której mowa w ust. 2, może być zatrudniona w szkole, jeżeli spełnia warunki, o których 

mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. W celu 

potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela, osoba ta, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązana 

przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego. 

5.  Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do placówek artystycznych, placówek, o których mowa 

w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych i placówek doskonalenia nauczycieli szkół 

artystycznych, z tym że zgodę na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem wyraża minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

6.  Przepisy ust. 2-4 stosuje się również w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej 

przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie 

do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby 

następuje za zgodą organu prowadzącego, a w przypadku szkoły artystycznej - za zgodą 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

7.  W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent 

nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 2, prowadzących zajęcia w klasach I-III, 

lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub osoby, 

o której mowa w ust. 2, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub 

wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem 

nauczyciela, osoby, o której mowa w ust. 2, lub wychowawcy świetlicy. 

8.  Asystent, o którym mowa w ust. 7, posiada wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym 

do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. 

Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 

z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego. 

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

9.  Asystentowi, o którym mowa w ust. 7, nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli 

posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu 

współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2. 

Art. 15 ust.1 i 4 ma zastosowanie również do przedszkoli niepublicznych na podstawie art. 13 ust. 6 

pkt 2. 

Art. 15 ust. 2, 4 i 6 ma zastosowanie również do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych na podstawie art. 14 ust. 3pkt 6 

Art.  16.  Zatrudnienie nauczyciela w celu realizacji programów finansowanych ze środków 

unijnych 
1.  W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, 

w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole 

lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 

i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz spełniający warunki określone w art. 10 

ust. 5 pkt 2-4a tej ustawy. Potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 

i 4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, następuje odpowiednio w trybie art. 10 ust. 

8a i 8b tej ustawy. 

2.  Nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 

1, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę 

prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe i tytuł 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16790821?unitId=art(9)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/16790821?unitId=art(10)ust(5)pkt(4(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/16790821?unitId=art(10)ust(8(b))&cm=DOCUMENT
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zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz realizującego tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy. 

Art. 91 c Karty Nauczyciela:  

1.  W zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. 

2.  Spory o roszczenia ze stosunku pracy nauczycieli, niezależnie od formy nawiązania stosunku pracy, 

rozpatrywane są przez sądy pracy. 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 60, ze zm.) 
Art.  222.  W związku z art. 220 ust. 2: Obowiązek uzyskania zgody dyrektora szkoły 

na zatrudnienie w innej szkole, przedszkolu, placówce, zespole  
1.  W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie 

dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela 

zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły 

wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. 

2.  W przypadku naruszenia przez nauczyciela warunku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły 

wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem 

z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. 

3.  Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach 

prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu i nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych. 

4.  Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, z tym że zgody na podjęcie lub 

kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez 

dyrektora szkoły, zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, udziela organ prowadzący szkołę, która 

jest podstawowym miejscem zatrudnienia tego dyrektora. 

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.)  
 

 

 


