
Zmiany w ustawach wchodzące w życie 1 września 2018 r.  

Zatrudnianie nauczycieli 

 

 Przepis wchodzący w życie 1 września  Podstawa prawna 

Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, rozpoczynającą pracę w 

szkole, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na 

czas określony obejmujący 2 lata szkolne w celu odbycia stażu 

wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela 

kontraktowego (…).  

Art.10 ust. 2 Karty 

nauczyciela 

W przypadku gdy z nauczycielem jest nawiązywany kolejny stosunek 

pracy w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo 

wygaśnięcia na podstawie art. 20 ust. 5c poprzedniego stosunku pracy, 

nauczyciel nie musi przedstawiać informacji z KRK. 

Art.10ust. 8a  Karty 

nauczyciela 

W niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne 

inne niż jst lub osoby fizyczna: przedszkolach, innych formach 

wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach nauczycieli 

zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  

Art.10a  Karty 

nauczyciela 

Pensum 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 wynosi 20 godzin  

Art. 42 ust. 3 pkt. 12 

Nowe zasady obliczania wymiaru pensum dla nauczycieli realizujących 

zajęcia na stanowiskach  o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin. 

Art. 42 ust. 5c 

 Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom na 

stanowiskach kierowniczych, korzystającym z obniżonego 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się 

godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia 

realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą 

organu prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla 

zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym 

oddziale. 

Art. 42 ust. 6a 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć  pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych nie może być większy niż 22 godziny. 

Art. 42 ust. 7 pkt 3 

Z dniem 1.09. 2018 uchylono przepis o możliwości zatrudnienia w 

szkole podstawowej asystenta wychowawcy świetlicy lub  asystenta 

nauczyciela klasach w I-III.  

Osoby zatrudnione w dniu 1 września 2018 r. na stanowisku asystenta 

nauczyciela, asystenta osoby lub asystenta wychowawcy świetlicy mogą 

być nadal zatrudnione na tym stanowisku na dotychczasowych zasadach 

nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

Art. 15 Prawa 

oświatowego ust. 7,8,9 

uchylony przez art. 86 pkt 

4 lit. b ustawy z dnia 27 

października 2017 r. 

(Dz.U.2017.2203) 

zmieniającej nin. ustawę z 

dniem 1 września 2018 r. 

Art. 143 ustawy o  

finansowaniu zadań 

oświatowych 
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Obowiązki nauczyciela 

 Przepis wchodzący w życie 1 września  Podstawa prawna 

Nauczyciel obowiązany jest  doskonalić się zawodowo, zgodnie z 

potrzebami szkoły 

Art.6 pkt 3a Karty 

nauczyciela 

 

Ocena pracy 

 Przepis wchodzący w życie 1 września  Podstawa prawna 

Obowiązek dokonywania oceny pracy po zakończeniu stażu na 

wyższy stopień awansu, co trzy lata od uzyskania stopnia awansu 

nauczyciela kontraktowego mianowanego, dyplomowanego , zmiana 

skali ocen, ustalanie regulaminów określających wskaźniki oceny 

pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania 

poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające 

specyfikę pracy w danej szkole 

Art.6a Karty nauczyciela 

 

Awans zawodowy 

 Przepis wchodzący w życie 1 września  Podstawa prawna 

Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz 

legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole 

wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskują 

stopień nauczyciela mianowanego. 

Art. 9a ust. 5 Karty 

nauczyciela 

Zastąpienie oceny dorobku zawodowego oceną pracą Art.9b Karty nauczyciela 

Zastąpienie rozmowy kwalifikacyjnej dla nauczyciela stażysty 

egzaminem. 

Art.9b Karty nauczyciela 

Wydłużenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 1 roku i 

9 miesięcy. 

Art.9c  Karty nauczyciela 

Wydłużenie okresu pracy wymaganego do rozpoczęcia stażu na 

stopień nauczyciel mianowanego (do 3 lat) i na stopień nauczyciela 

dyplomowanego (do 4 lat), z możliwością skrócenia tego okresu do 

dwóch lat w przypadku uzyskania wyróżniającej oceny pracy. 

Art.9d  Karty nauczyciela 

Zmiany w składzie komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela 

kontraktowego 

Art.9g  Karty nauczyciela 

Inne  

 Przepis wchodzący w życie 1 września  Podstawa prawna 

Kartą nauczyciela  - w zakresie wskazanym w ustawie -  zostali 

objęci nauczyciele zatrudnieni publicznych innych formach 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne 

oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 

Art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. c; art. 

91 b Karty nauczyciela 
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