Zmiany w prawie oświatowym obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019
Zmiana prawna i termin wejścia w życie

Podstawa prawna i wyjaśnienie

WYCIECZKI SZKOLNE
2 czerwca 2018 r.
Wprowadzono kilka zmian w zasadach organizacji wycieczek szkolnych:
rezygnacja z określenia „przedmioty pokrewne” w opisie wycieczki przedmiotowej pojęcie to nie występuje w ramowych planach nauczania,
wskazanie przykładowych form wycieczki przedmiotowej ma zobowiązać szkoły do
ich organizacji jedynie w celach edukacyjnych, eliminując wyjazdy o charakterze
wypoczynkowym,
odstąpienie od używania pojęcia „imprezy”,
przepisy dotyczące bezpieczeństwa zostały uzupełnione o konieczność stosowania się
do zasad ustalonych przez organy zarządzające danym terenem, np. dyrektorów
Parków Narodowych,
w kwestii osoby mogącej objąć funkcję kierownika wycieczki odstąpiono od
możliwości sprawowania tej funkcji przez inną osobę niebędącą pracownikiem
pedagogicznym szkoły, uchylono także dotychczasową możliwość wyznaczenia przez
dyrektora szkoły innej osoby spełniającej określone warunki,
zrezygnowano z określenia sposobu finasowania wycieczek ze środków
pozabudżetowych,
statut szkoły powinien określać termin i formę rozliczenia finansowego wycieczki po
jej zakończeniu.

Zmiany dotyczą: rozporządzenia MEN z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1055).
Kierownikiem wycieczki może być tylko pracownik pedagogiczny szkoły. Natomiast w
zależności od jej celu i programu - opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca
pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora. W przypadku
specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, kierownik i opiekunowie muszą
posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu
wycieczki.

DRUKI SZKOLNE
19 maja 2018 r.
Wprowadzono zmiany dotyczące druków szkolnych:
rozszerzono podstawę dokonania zmiany imienia (imion) lub nazwiska na

Zmiany dotyczą: rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. poz. 939).
Możliwe będzie również kodowanie na e-legitymacji dodatkowych usług wynikających z
działalności statutowej szkoły (o których będzie decydował dyrektor szkoły za zgodą
rodziców lub pełnoletnich uczniów) oraz ulg związanych z przejazdami środkami publicznego

świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i w dokumentacji przebiegu nauczania o
możliwość dokonania takich zmian na podstawiedecyzji administracyjnej i każdego
orzeczenia sądowego - wówczas uczniowi należy założyć nowy arkusz ocen,
doprecyzowano, że odpis świadectwa dojrzałości oraz odpis aneksu do świadectwa
dojrzałości drukuje się łącznie z wizerunkiem pieczęci i podpisu dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej,
zrezygnowano z obligatoryjnego wydawania świadectw szkolnych z językiem
nauczania mniejszości narodowej, etnicznej lub językiem regionalnym, w dwóch
częściach (językowych),
doprecyzowano jaką adnotację o poziomie nauczania języka obcego nowożytnego
umieszcza się na świadectwach szkolnych i arkuszach ocen,
określono, że zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
będzie otrzymywał uczeń, który przystąpił do egzaminu i uzyskał wszystkie
pozytywne oceny końcowe, natomiast uczeń, który przystąpił do egzaminu, ale nie
uzyskał pozytywnych ocen końcowych otrzymuje informację o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty,
wprowadzono zmianę mówiącą, iż na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu ósmoklasisty zamiast kodu ucznia nadawanego przez OKE będzie się
wpisywać kod arkusza egzaminacyjnego.

transportu.

1 września 2018 r.
Od września br. szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym
dzieciom w przedszkolach – odpowiednio legitymacje szkolne oraz legitymacje przedszkolne w
postaci papierowej (jak dotychczas) lub e-legitymacji szkolnych, lub e-legitymacji
przedszkolnych.
Paragraf 25. wprowadza nowe zasady uwierzytelnienia świadectw promocyjnych i świadectw
ukończenia szkoły oraz indeksów wydawanych przez szkoły, przeznaczonych do obrotu
prawnego z zagranicą.
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
1 września 2018 r.

Zmiany dotyczą: art. 9d ust. 4, 4a, art. 9g ust. 1, 3, 5 i 8 Karty Nauczyciela.

Wydłużono okresy pracy w szkole niezbędne do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu
zawodowego:

Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli została wydłużona z 10 do 15 lat – drogę do
wyższego stopnia można wydłużyć lub skrócić w zależności od tego, jak radzi sobie pedagog.
Dotychczasowe przepisy stosujemy do:

staż na stopień nauczyciela kontraktowego będzie trwał rok i 9 miesięcy.
z 2 do 3 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego,
z 1 roku do 4 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela

postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego wszczętych i
niezakończonych przed 1 września 2018 r.,

dyplomowanego.
Wprowadzono możliwość skracania ścieżki awansu zawodowego w przypadku otrzymania
oceny wyróżniającej w przypadku nauczyciela kontraktowego i mianowanego legitymującego
się wyróżniającą oceną pracy – może on rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego
po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu.
Dla nauczyciela stażysty wprowadzono egzamin przed komisją egzaminacyjną na stopień
nauczyciela kontraktowego (zamiast rozmowy). Wprowadzono nowy skład komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego - w skład
komisji będą wchodzić:

dokonywania oceny dorobku zawodowego oraz do postępowań kwalifikacyjnych i
egzaminacyjnych, w przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny
stopień awansu zawodowego przed 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie
otrzymali oceny dorobku zawodowego lub nie złożyli wniosku o podjęcie
postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,
dokonywania oceny dorobku zawodowego oraz do postępowania kwalifikacyjnego
na stopień nauczyciela kontraktowego, w przypadku nauczyciela stażysty, który 1
września 2018 r. odbywa staż na kolejny stopień awansu, rozpoczęty z początkiem
roku szkolnego 2017/2018.

dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji,
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
przedstawiciel organu prowadzącego,
ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania,
opiekun stażu,
przedstawiciel związku zawodowego – na wniosek nauczyciela.
Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli
placówek doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty. W skład komisji wchodzą:
przedstawiciel organu sprawującego 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 – przedstawiciel kuratora oświaty, jako jej przewodniczący, a w przypadku
nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 1 – także przedstawiciel organu
prowadzącego szkołę,
dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły,
trzej eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.

OCENA PRACY
1 września 2018 r.
Ocena dorobku zawodowego została zastąpiona oceną pracy, która dokonywana będzie w

Zmiany dotyczą: art. 6a ust. 1, 1d, 4, 5, 10a, 10b, 10c, 14 i 16 Karty Nauczyciela.
Nowością jest wprowadzenie regulacji, że wszyscy nauczyciele, poza oceną pracy, którą
uzyskają zamiast oceny dorobku zawodowego po zakończonym stażu, będą poddawani
obligatoryjnie ocenie pracy co 3 lata, niezależnie od wymiaru zatrudnienia i formy nawiązania

terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania według następującej skali ocen:
wyróżniająca,
bardzo dobra,
dobra,
negatywna.
Wprowadzono nowe terminy dokonywania oceny pracy, zgodnie z którymi dokonuje się ich:
co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego,
mianowanego i dyplomowanego,
po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela
mianowanego i nauczyciela dyplomowanego,
po zakończeniu dodatkowego stażu.
Ocena pracy nauczyciela może być także dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż
po upływie roku od oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:
nauczyciela,
organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek
doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty,
organu prowadzącego szkołę,
rady szkoły,
rady rodziców.
Odwołanie albo wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy rozpatruje zespół oceniający. Organ
powołujący zespół, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania albo wniosku o ponowne
ustalenie oceny pracy, po rozpatrzeniu odwołania albo wniosku przez zespół oceniający:
podtrzymuje ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ uprawniony do
dokonania oceny, albo
uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym mowa w ust.
6, oraz ustala nową ocenę pracy nauczyciela, albo
uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub ww. organ oraz przekazuje
sprawę do ponownego ustalenia oceny pracy, jeżeli ocena pracy została dokonana z
naruszeniem prawa.
Ocena pracy ustalona w wyniku odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy jest
sporządzana w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie. Ocena ta jest ostateczna.

stosunku pracy.
Obowiązywać będą 3 reguły przejściowe:
Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i
niezakończonych przed 1 września 2018 r., stosuje się dotychczasowe regulacje.
Oceny pracy nauczyciela kontraktowego i mianowanego dokonuje się po raz
pierwszy na nowych zasadach do 31 sierpnia 2021 r., a jeżeli nauczyciel w tym
okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po zakończeniu
tego stażu.
Oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który 1 września 2018 r. legitymuje się
co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela
dyplomowanego, dokonuje się po raz pierwszy na nowych zasadach do 30 czerwca
2020 r. (art. 123 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Dyrektor (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz związków zawodowych) ustala
regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu
spełniania poszczególnych kryteriów oceny na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole.
KWESTIE SOCJALNE
1 stycznia 2018 r.
Uregulowano kwestię ZFŚS dla nauczycieli emerytów szkół przekazywanych do prowadzenia
osobom prawnym lub fizycznym. W przypadku likwidacji szkoły lub przekazania jej
prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie
fizycznej, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, organ prowadzący szkołę jest
zobowiązany wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na ZFŚS na każdego
nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej lub przekazanej szkoły oraz
nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego szkoła była
ostatnim miejscem pracy.

Zmiany dotyczą: art. 1 ust. 1 pkt 2c, art. 6 ust. 3 pkt 3a, art. 53 ust. 3a, art. 54, 56, 58, 60-61
Karty Nauczyciela, art. 135 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS na zasadach i warunkach
ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole.

Wycofano uprawnienia nauczycieli do:
działki gruntu szkolnego,
zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych,
z zastrzeżeniem zachowania uprawnień do końca okresu, na jaki zostały one przyznane tym
nauczycielom, emerytom, rencistom, którym do 1 stycznia 2018 r. przysługiwały uprawnienia do
korzystania z nich.
Wycofano uprawnienia do korzystania z zasiłku na zagospodarowanie, z zastrzeżeniem, iż
nauczyciele, którzy nabyli prawo do tego zasiłku do 1 września 2018 r., zachowują do niego
prawo.
LIKWIDACJA STANOWISKA ASYSTENTA NAUCZYCIELA
1 września 2018 r.

Zmiany dotyczą: art. 143 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Z ustawy Prawo oświatowe zostaną uchylone regulacje dotyczące zatrudniania asystentów
nauczycieli.

Osoby zatrudnione na stanowisku asystenta 1 września 2018 r. mogą dalej je zajmować do 31
sierpnia 2020 r.

SZKOLNICTWO ZAWODOWE

1 września 2018 r.
Nowym rozporządzeniem:

Zmiany dotyczą: rozporządzenia MEN z 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2018 poz. 744)

wprowadzono podstawę programową dla nowego zawodu – Monter stolarki
budowlanej (symbol cyfrowy zawodu 712906),
wprowadzono zmiany o charakterze korygującym w opisie kształcenia w zawodzie
Technik teleinformatyk (symbol cyfrowy zawodu 351103).

DORADZTWO ZAWODOWE
1 września 2018 r.
Nowe przepisy określają, na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na
poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając:

Zmiany dotyczą: rozporządzenia MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa
zawodowego.

preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,
orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych,
działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych i
szkół ponadpodstawowych.
Doradztwo zawodowe realizowane będzie w oparciu o program wewnątrzszkolnego systemu
doradztwa zawodowego na dany rok szkolny. Dyrektor szkoły, w terminie do 30 września
każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program. W
roku szkolnym 2018/2019 dyrektor szkoły zatwierdza program w terminie do 31 października
2018 r.
WYMIAR CZASU PRACY
1 września 2018 r.

Zmiany dotyczą: art. 42 Karty Nauczyciela.

Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadza zmiany w wymiarze czasu pracy nauczycieli:
pensum nauczycieli posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
zatrudniani dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym będzie wynosić 20
godzin w tygodniu,
uregulowano tygodniowy wymiar zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku

Szczególne znaczenie wśród tych zmian mają te dotyczące wysokości pensum na niektórych
stanowiskach pedagogicznych – były znane już w trakcie tworzenia arkusza organizacji pracy
szkoły, ale warto sprawdzić, czy na pewno zostały uwzględnione.

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin zajęć,
dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom zajmującym inne
stanowiska kierownicze, 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,
ustalono, że tygodniowy wymiar godzin pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli
zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nie może przekraczać
22 godzin,
wprowadzono uregulowania dotyczące obniżenia wymiaru pensum nauczyciela
niepełnosprawnego korzystającego z obniżonego wymiaru czasu pracy w związku z
odrębnymi przepisami.

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) - art. 6a,art. 9d,art. 9g.
Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) -art. 135, art. 143.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1055).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. poz. 939).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. poz. 1675).

