
Czas pracy nauczycieli

Określony zostanie  tygodniowy obowiązkowy wymiar  godzin  zajęć dla  nauczyciela  pedagoga,  logopedy,

psychologa  i  doradcy  zawodowego,  a  także  terapeuty  pedagogicznego,  z  wyjątkiem  nauczycieli

zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w wymiarze 22 godzin.

W rozporządzeniu  zostaną określone wykazy zajęć realizowanych przez tych nauczycieli,  zatrudnionych

zarówno  w  szkołach  jak  i  poradniach  psychologiczno-pedagogicznych,  w  ramach  tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Zmiana ta zagwarantuje, że we wszystkich szkołach i placówkach w

ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciele specjaliści będą prowadzili tego

samego rodzaju zajęcia.

Ujednolicone zostanie również pensum – w wymiarze 20 godzin tygodniowo 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.

Wprowadzona zostanie zasada, że dyrektor szkoły, jego zastępca oraz inni nauczyciele pełniący funkcje

kierownicze w szkole nie mogą mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyłączeniem sytuacji, gdy

jest  to niezbędne dla realizacji  ramowego planu nauczania w jednym oddziale. Oznacza to,  że dyrektor

szkoły będzie miał więcej czasu dla rodziców i uczniów.

Ponadto określony zostanie wymiar i termin udzielenia nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w

szkole urlopu wypoczynkowego, tak aby umożliwić lepszą organizację pracy szkoły i wykonywanie jej zadań

statutowych,  a  jednocześnie  uwzględniając  charakter  zadań  na  tych  stanowiskach,  związanych  z

zarządzaniem szkołą, które często muszą być wykonywane w dni wolne od zajęć.

W  projekcie  ustawy  przewidziano  zmiany  w  zakresie  udzielania  nauczycielom  urlopu  dla  poratowania

zdrowia. O jego potrzebie orzekać będzie lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz pierwszego

kontaktu.

Wprowadzono możliwość korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia leczenia

uzdrowiskowego  lub  rehabilitacji  uzdrowiskowej.  Urlopu  udzielał  będzie  dyrektor  szkoły  na  podstawie

potwierdzonego skierowania.

Dodatkowo  organ  prowadzący  szkołę  nie  będzie  miał  już  możliwości  przeniesienia  nauczyciela

zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły – bez zgody nauczyciela.

Dyrektor  szkoły  będzie  miał  obowiązek  w  pierwszej  kolejności  zwiększenia  wymiaru  zatrudnienia  temu

nauczycielowi, któremu wcześniej to zatrudnienie ograniczono. Dotyczy to wymiaru zatrudnienia w tej samej

szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych

kwalifikacji.



Ze względu na dobro uczniów zaproponowane zostały uregulowania dotyczące kwestii zwolnienia od pracy

nauczyciela z tytułu opieki  nad dzieckiem do lat 14. Zwolnienie to będzie przysługiwało nauczycielom w

wymiarze 2 dni,  bez możliwości wykorzystania go w wymiarze godzinowym. W odrębny sposób zostaną

uregulowane kwestie obniżania wymiaru czasu pracy nauczyciela uprawnionego do urlopu wychowawczego.

Pozwoli to na uniknięcie sytuacji wnioskowania o obniżenie wymiaru zatrudnienia w różnych okresach roku

szkolnego  w  szkołach  feryjnych,  co  może  rodzić  problemy  w  organizacji  nauczania,  konieczność

zatrudniania nowych nauczycieli na przykład tylko na czas wystawienia ocen semestralnych.


