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Zmiany w ustawie z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, wprowadzone i 

wprowadzane w 2018 r., dotyczą: 
 

 
• Przeniesienia nauczyciela bez jego zgody; 
 

• Trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela/dyrektora szkoły; 
 

• Awansu zawodowego nauczycieli - składu komisji egzaminacyjnych; 
 

• Kompetencji organów prowadzących szkoły w zakresie przydzielania godzin 
ponadwymiarowych dyrektorom i wicedyrektorom. 
 



 
 

Od 1 stycznia 2018 r. - uchylono art. 19 KN 
 
Art.  19.  [Przeniesienie nauczyciela bez jego zgody] 
 

1. W razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z 
wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły, 
organ prowadzący szkołę może przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie 
mianowania do tej szkoły - bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 
lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko. 
 

2. W wypadku określonym w ust. 1, a dotyczącym pracy w innej szkole w innej 
miejscowości, nauczycielowi przysługuje: 
1) czterodniowy tydzień pracy; 
2) dodatek za uciążliwość pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego; 
3) zakwaterowanie w miejscu czasowego zatrudnienia. 
 



 
 

Od 1 września 2018 r.  - zmieniono zasady oceny pracy nauczycieli 
 

 
Art.  6a.  [Ocena pracy nauczyciela] 
 

5b.  W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, oceny 
pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem 
zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór 
pedagogiczny, a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, 
szkół i placówek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 - nauczyciel upoważniony 
przez organ prowadzący. 
 

 
Konsultacja z organem prowadzącym dotyczy przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz nie 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. 



 
 

Od 1 września 2018 r.  - zmieniono zasady oceny pracy nauczycieli 
 

 
Art.  6a.  [Ocena pracy nauczyciela]  
 

6.  Oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków 
dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez 
okres co najmniej 6 miesięcy dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z 
organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie 
organem sprawującym nadzór pedagogiczny - oceny dokonuje ten organ.  
 
W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli oceny pracy dyrektora placówki doskonalenia 
nauczycieli, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora placówki 
doskonalenia nauczycieli, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora 
placówki doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy dokonuje kurator oświaty w 
porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 
 



 
 

Od 1 września 2018 r.  - zmieniono zasady oceny pracy nauczycieli 
 

 
Art.  6a.  [Ocena pracy nauczyciela]  
 

7.  Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły, 
nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, 
oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres 
co najmniej 6 miesięcy po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji 
związkowych działających w tej szkole. 
 

7a.  Do oceny pracy, o której mowa w ust. 6, przepisy ust. 2-2b stosuje się 
odpowiednio. 



 
 

Od 1 września 2018 r.  - zmieniono zasady oceny pracy nauczycieli 
 

 
Art.  6a.  [Ocena pracy nauczyciela]  
 

10a.  Organ, o którym mowa w ust. 9, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy, po rozpatrzeniu 
odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy przez zespół oceniający: 
 

1) podtrzymuje ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym 
mowa w ust. 6, albo 

2) uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym mowa 
w ust. 6, oraz ustala nową ocenę pracy nauczyciela, albo 

3) uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym mowa 
w ust. 6, oraz przekazuje sprawę do ponownego ustalenia oceny pracy, jeżeli 
ocena pracy została dokonana z naruszeniem prawa. 



 
 
 

Od 1 września 2018 r.  - zmieniono zasady oceny pracy nauczycieli 
 

 
Art.  6a.  [Ocena pracy nauczyciela]  
 

10b.  Ocena pracy ustalona przez organ, o którym mowa w ust. 9, w wyniku 
odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy jest sporządzana w 
formie pisemnej i zawiera uzasadnienie. 
 
10c. Ocena pracy ustalona przez organ, o którym mowa w ust. 9, jest ostateczna. 



 
Od 1 września 2018 r.  - zmieniono zasady oceny pracy nauczycieli 

 

 
Art.  6a.  [Ocena pracy nauczyciela]  
 

16.  Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły, a w 

przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny - ten organ,  
po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w 
rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego, oraz organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 
2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, w skład których 
wchodzą organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli,  
 
- ustala regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół, nauczycieli, którym czasowo 
powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły oraz nauczycieli pełniących w zastępstwie 
obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy, odnoszące się do poziomu spełniania 
poszczególnych kryteriów oceny pracy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 
12, oraz uwzględniające specyfikę pracy w szkołach, w których dany organ sprawuje nadzór. 



 
Od 1 września 2018 r.  - zmieniono zasady oceny pracy nauczycieli 

 

 
Art.  6a.  [Ocena pracy nauczyciela]  
 

18.   Jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek 
doskonalenia nauczycieli - kurator oświaty, nie uzyska porozumienia z organem 
prowadzącym szkołę albo placówkę doskonalenia nauczycieli w sprawie regulaminu, 
o którym mowa w ust. 16 i 17, regulamin ten ustala odpowiednio organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny albo kurator oświaty. 



 
Od 1 września 2018 r.  - zmieniono zasady oceny pracy nauczycieli 

 

 
 

Art.  123 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 
 
1. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i niezakończonych 

przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. 
 

2. Oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego dokonuje się po raz 
pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, do dnia 31 sierpnia 2021 r., a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na 
kolejny stopień awansu zawodowego - po zakończeniu tego stażu. 
 

3. Oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co 
najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela 
dyplomowanego, dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy 
zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30 czerwca 2020 r. 



 
Od 1 września 2018 r.   

 

 
Art.  9b.  [Wymagania do awansu zawodowego] 
 

7.   Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kpa w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz 

ust. 6, są odpowiednio: 
 
1) w stosunku do dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę, a w przypadku gdy dyrektor szkoły 

jest jednocześnie osobą prowadzącą szkołę - organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 
 

2) w stosunku do organu prowadzącego szkołę - organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w 
przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek 
doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 
ustawy - Prawo oświatowe - kurator oświaty; 
 

3) w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny - właściwy minister; 
4) w stosunku do kuratora oświaty - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

 



 
Od 1 września 2018 r.  - zmieniono skład komisji egzaminacyjnych 

 

 
Art.  9g.   [Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne.] 
 
1.   Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą: 
 

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; 
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
3) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę; 
4) ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania; 
5) opiekun stażu. 

 



 
 
 

Od 1 września 2018 r.   
 

 
Art.  42.  [Czas pracy nauczyciela. Tygodniowy wymiar zajęć] 
 

6a.   Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom, o których 
mowa w ust. 6, 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. 



 
 
 

Od 1 stycznia 2019 r.  - zmienione zostaną zasady finansowania dokształcania i 
doskonalenia zawodowego nauczycieli 

 

 
Art.  70a.  [Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli] 
 

1.   W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - w wysokości 0,8% 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2. 
 
2. Przepis ust. 1 nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia 
nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. 


