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1. Dane statystyczne dotyczące zatrudniania nauczycieli w roku 

szkolnym 2016/2017 

1.1. Nauczyciele zatrudnieni na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela  

 

W roku szkolnym 2016/2017 według danych Systemu Informacji Oświatowej (stan na 

dzień 30 września 2016 r.) odnotowano ponad 580 tys. etatów nauczycieli 

zatrudnionych na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela. 59% z nich to nauczyciele 

dyplomowani, 24% - mianowani, 14% - kontraktowi, 3% - stażyści.  

Ponad 100 tys. etatów to nauczyciele gimnazjów. 68% z nich to nauczyciele 

dyplomowani, 22% - mianowani, 9% - kontraktowi, 2% - stażyści. 

 
Liczba etatów nauczycieli zatrudnianych na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela według typu 

szkoły i stopni awansu zawodowego, dane z Systemu Informacji Oświatowej, stan na 

30.09.2016 r.  

Miejsce pełnienia obowiązków 
nauczyciel 

stażysta 

nauczyciel 

kontraktowy 

nauczyciel 

mianowany 

nauczyciel 

dyplomowany 
Razem 

Przedszkole/oddział przedszkolny w SP 5 278,2 17 601,8 21 102,7 32 233,7 76 216,4 

Szkoła podstawowa 6 214,9 29 318,4 48 915,8 129 696,9 214 146,0 

Gimnazjum 1 944,8 8 919,9 22 388,4 70 494,9 103 748,0 

Zasadnicza szkoła zawodowa 255,4 1 188,3 2 915,0 6 866,6 11 225,2 

Liceum ogólnokształcące 603,8 2 880,4 7 021,5 26 663,8 37 169,5 

Technikum 846,6 4 681,2 9 762,3 27 907,2 43 197,3 

Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) 322,0 462,8 461,4 932,5 2 178,7 

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów 

z  więcej niż jedną niepełnosprawnością 
67,3 318,5 933,9 2 311,1 3 630,7 

Pozostałe placówki systemu oświaty i szkoły 

artystyczne 2 029,6 15 739,0 27 210,1 46 734,2 91 712,9 

Razem 17 562,5 81 110,5 140 711,0 343 840,9 583 224,9 

 

Odsetek etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela według 

typu szkoły na danym stopniu awansu zawodowego, dane z Systemu Informacji Oświatowej, 

stan na 30.09.2016 r. 

Miejsce pełnienia obowiązków 
nauczyciel 

stażysta 

nauczyciel 

kontraktowy 

nauczyciel 

mianowany 

nauczyciel 

dyplomowany 
Razem 

Przedszkole/oddział przedszkolny w SP 7% 23% 28% 42% 100% 

Szkoła podstawowa 3% 14% 23% 61% 100% 

Gimnazjum 2% 9% 22% 68% 100% 

Zasadnicza szkoła zawodowa 2% 11% 26% 61% 100% 

Liceum ogólnokształcące 2% 8% 19% 72% 100% 

Technikum 2% 11% 23% 65% 100% 

Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) 15% 21% 21% 43% 100% 

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z  

więcej niż jedną niepełnosprawnością 
2% 9% 26% 64% 100% 

Pozostałe placówki systemu oświaty i szkoły 

artystyczne 2% 17% 30% 51% 100% 

Razem 3% 14% 24% 59% 100% 
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Liczba etatów nauczycieli zatrudnionych w samodzielnych gimnazjach jest 

porównywalna z liczbą etatów nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach 

funkcjonujących w zespołach.  
 

Nauczyciele zatrudnieni na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, dane z Systemu Informacji 

Oświatowej, stan na 30.09.2016 r. (w etatach) 

      

 GIMNAZJA 

nauczyciel 

stażysta 

nauczyciel 

kontraktowy 

nauczyciel 

mianowany 

nauczyciel 

dyplomowany 
Razem 

Gimnazja samodzielne 918,7 4 120,2 10 474,0 35 491,5 51 004,4 

Gimnazja w zespołach 1 026,2 4 799,7 11 914,4 35 003,4 52 743,7 

Razem 1 944,8 8 919,9 22 388,4 70 494,9 103 748,0 

 

 GIMNAZJA 

nauczyciel 

stażysta 

nauczyciel 

kontraktowy 

nauczyciel 

mianowany 

nauczyciel 

dyplomowany 
Razem 

Gimnazja samodzielne 2% 8% 20% 70% 100% 

Gimnazja w zespołach 2% 9% 23% 66% 100% 

Razem 2% 9% 22% 68% 100% 

1.2. Nauczyciele zatrudnieni na innej podstawie niż ustawa - Karta 

Nauczyciela  

 

Wśród prawie 85 tys. etatów nauczycieli zatrudnionych nie na ustawę - Karta 

Nauczyciela, ponad 9,5 tys. to etaty nauczycieli gimnazjów, z czego 2/3 pracuje w 

gimnazjach samodzielnych.  

Nauczyciele w etatach zatrudnieni nie na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela, dane  

z Systemu Informacji Oświatowej, stan na 30.09.2016 r.  

 
 

Miejsce pełnienia obowiązku Razem 

Przedszkole/oddział przedszkolny w SP 27 052,8 

Szkoła podstawowa 19 882,3 

Gimnazjum 9 611,9 

Zasadnicza szkoła zawodowa 1 187,9 

Liceum ogólnokształcące 7 054,1 

Technikum 2 525,6 

Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) 5 237,2 

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z  więcej niż 

jedną niepełnosprawnością 
267,5 

Pozostałe placówki systemu oświaty i szkoły artystyczne 11 906,2 

Razem 84 725,5 

 
Nauczyciele w etatach zatrudnieni nie na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela, dane  
z Systemu Informacji Oświatowej, stan na 30.09.2016 r. 

GIMNAZJA Razem % 

Gimnazja samodzielne 6 580,5 68% 

Gimnazja w zespołach 3 031,4 32% 

Razem 9 611,9 100% 
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1.3 Informacja na temat zatrudniania nauczycieli w niepełnym wymiarze 

godzin  

 

Według danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) z września 2016 r., 

w samodzielnych samorządowych szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach 

ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży (nie w zespołach) zatrudnionych było 

prawie 200 tys. nauczycieli pełnozatrudnionych i ok. 50 tys. nauczycieli 

niepełnozatrudnionych. Widać więc, że co piąty nauczyciel zatrudniony w takiej 

szkole nie miał pełnego etatu. We wszystkich szkołach samorządowych, a więc i 

w zespołach szkół, ponad 100 tys. nauczycieli pracowało na niepełny etat. 

Dotyczy to częściej liceów ogólnokształcących i gimnazjów niż szkół podstawowych, 

a także częściej odnosi się do terenów wiejskich. Dla przykładu w gimnazjach 

samodzielnych na wsiach prawie co trzeci nauczyciel jest niepełnozatrudniony.  

 
Odsetek nauczycieli niepełnozatrudnionych w samodzielnych szkołach samorządowych  
– wrzesień 2016 r.  

Typ szkoły 
miasto do 5 tys. 
mieszkańców 

miasto powyżej 5 
tys. 

mieszkańców 
wieś razem 

Szkoła 
podstawowa 14% 13% 27% 19% 

Gimnazjum 
20% 21% 29% 23% 

Liceum 
ogólnokształcące 58% 27% 59% 28% 

Razem 
18% 17% 28% 21% 

 
Zatrudnianie nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin jest zjawiskiem istniejącym 

już obecnie. Dotyczy ono również nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, w 

szczególności usytuowanych na obszarach wiejskich. Nowy ustrój szkolny może 

wprawdzie spowodować nasilenie się tego zjawiska, jednak z uwagi na zwiększenie 

się liczby klas w szkołach podstawowych, przewiduje się większe możliwości na 

zatrudnienie nauczycieli w pełnym wymiarze godzin.   

2. Prognozowane zmiany na zapotrzebowanie na etaty nauczycieli  

w roku szkolnym 2017/2018 w związku z reformą oświaty 
 

Dane dotyczące faktycznego zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 

2017/2018 będą wykazane w Systemie Informacji Oświatowej jesienią wg. stanu 

na 30 września br.  

 

Należy również zauważyć, że każdego roku również wśród nauczycieli pojawia się 

zjawisko fluktuacji kadry nauczycielskiej. W ramach ruchu kadrowego w każdym roku 
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nauczyciele odchodzą z jednego miejsca pracy, aby następnie znaleźć zatrudnienie 

w innym. Przy wprowadzaniu obowiązku szkolnego dla dziecka 7-letniego obawiano 

się zwolnień nauczycieli. Tymczasem, według danych SIO z 30 IX 2016 r. liczba 

etatów nauczycieli zatrudnionych na ustawę - Karta Nauczyciela wzrosła o 850 

etatów w stosunku do roku poprzedniego. 

 

Należy podkreślić, że na stan zatrudnienia nauczycieli od wielu lat bezpośredni 

wpływ mają zmiany demograficzne, powodujące zmniejszanie się liczby uczniów 

w szkołach, a co za tym idzie zmniejszające się  potrzeby kadrowe w szkołach. 

Jakkolwiek liczba nauczycieli niezależnie od formy zatrudnienia utrzymywała się w 

latach 2006-2013 na podobnym poziomie i wzrosła nawet o ponad 20 tys. w roku 

2015, to spadała liczba nauczycieli zatrudnionych na ustawę - Karta 

Nauczyciela. Jest to efekt rozwoju oświaty niesamorządowej, w tym niepublicznej, i 

polityki przekazywania czy likwidowania małych szkół samorządowych.  

 

W ostatnich latach ponad 47 tys. nauczycieli straciło pracę z powodu niżu 

demograficznego. Dla przykładu, w roku 2012 zwolniono ponad 7 tys. nauczycieli, a 

średnio w latach 2007-2016 blisko 5 tys. rocznie.  

 

Zmiany liczby uczniów i nauczycieli w szkołach podstawowych i w gimnazjach w 

latach 2005/2006  - 2016/2017 przedstawiają poniższe tabele i wykresy. 

 
Szkoły podstawowe: 
 

Lata szkolne 
Liczba uczniów 

szkół 
podstawowych 

Zmiana 
liczby 

uczniów w 
stosunku do 
2005/2006 

Liczba szkół 
podstawowych 

Zmian liczby 
szkół w 

stosunku do 
2005/2006 

Liczba 
nauczycieli 
pracujących 
przy  tablicy 
/w etatach/ 

Zmiana liczby 
nauczycieli w 
stosunku do 
2005/2006 

2005/2006 2 602 000   14 572   187 474   

2006/2007 2 484 800 -117 200 14 503 -69 186 258 -1 215 

2007/2008 2 375 200 -226 800 14 330 -242 183 974 -3 500 

2008/2009 2 294 400 -307 600 14 067 -505 180 882 -6 592 

2009/2010 2 234 900 -367 100 13 968 -604 178 396 -9 078 

2010/2011 2 191 600 -410 400 13 922 -650 176 265 -11 209 

2011/2012 2 187 500 -414 500 13 780 -792 173 264 -14 209 

2012/2013 2 160 785 -441 215 13 553 -1 019 170 616 -16 858 

2013/2014 2 152 600 -449 400 13 425 -1 147 169 763 -17 711 

2014/2015 2 306 100 -295 900 13 525 -1 047 180 360 -7 114 

2015/2016 2 481 000 -121 000 13 556 -1 016 190 507 3 033 

2016/2017 2 296 273 -305 727 13 432 -1 140 184 892 -2 582 
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Efekt obowiązku szkolnego 6-latka 
 
1. Dzięki obowiązkowi szkolnemu dziecka 6-letniego w latach 2014 i 2015 liczba 

uczniów w szkole podstawowej obecnie jest na poziomie roku szkolnego 
2008/2009. 

2. Liczba nauczycieli pracujących przy tablicy w szkołach podstawowych w roku 
szkolnym 2016/2017 jest na poziomie liczby nauczycieli z roku szkolnego 
2007/2008. 

3. Średnia liczba uczniów na etat nauczyciela pracującego przy tablicy wzrosła w  
roku szkolnym 2015/2016 do 13,0 (efekt obowiązku szkolnego 6-latka) po wielu 
latach spadków (minimum w roku szkolnym 2010/2011 – 12,43). Obecnie jest na 
poziomie tego minimum. 

Od roku 2006/2007 zarówno liczba uczniów jak i nauczycieli spadała. Tak się działo 

aż do roku 2014/2015, kiedy to liczba uczniów w szkołach podstawowych wzrosła o 

153 tys., co przyniosło wzrost liczby nauczycieli pracujących przy tablicy o 10,5 tys. 

W kolejnym roku liczba uczniów wzrosła o 175 tys., a liczba nauczycieli o kolejne 

10,1 tys.  Wzrosty te były jednak generowane sztucznym poniekąd zwiększeniem się 

liczby uczniów poprzez wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. 

Należy zauważyć, że dzieci sześcioletnie rozpoczynające obowiązek szkolny w tych 

latach, opuściłyby szkoły podstawowe po ukończeniu klasy szóstej, co automatycznie 

spowodowałoby spadek liczby nauczycieli.  

 

 

 

-0.25%

-0.20%

-0.15%

-0.10%

-0.05%

0.00%

0.05%

Zmiana liczby szkół , uczniów  i nauczycieli w  szkołach podstawowych 
dla dzieci i młodzieży                 w latach 2005-2016 

Zmiana liczby uczniów w stosunku do 2005/2006
Zmian liczby szkół w stosunku do 2005/2006
Zmiana liczby nauczycieli w stosunku do 2005/2006
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Gimnazja: 
 

Lata szkolne 
Liczba uczniów 

gimnazjów 

Zmiana liczby 
uczniów w 

stosunku do 
2005/2006 

Liczba 
gimnazjów 

Zmian liczby 
szkół w 

stosunku do 
2005/2006 

Liczba 
nauczycieli 

tablicowych /w 
etatach/ 

Zmiana 
liczby 

nauczycieli 
w stosunku 

do 
2005/2006 

2005/2006 1 596 800   7 031   114 120   

2006/2007 1 528 800 -68 000 7 076 45 114 309 189 

2007/2008 1 453 200 -143 600 7 142 111 112 656 -1 464 

2008/2009 1 381 400 -215 400 7 204 173 110 363 -3 756 

2009/2010 1 322 100 -274 700 7 244 213 109 819 -4 301 

2010/2011 1 261 400 -335 400 7 278 247 108 824 -5 296 

2011/2012 1 210 800 -386 000 7 328 297 106 210 -7 910 

2012/2013 1 161 658 -435 142 7 373 342 102 403 -11 717 

2013/2014 1 124 300 -472 500 7 412 381 100 017 -14 103 

2014/2015 1 092 800 -504 000 7 443 412 100 222 -13 898 

2015/2016 1 073 400 -523 400 7 492 461 99 012 -15 108 

2016/2017 1 061 265 -535 535 7 452 421 97 841 -16 279 

 

 
 

 

1. Od roku  szkolnego 2005/2006 liczba uczniów gimnazjów systematycznie spada, 
zmniejszając się od tego czasu o ok. 34%.  

2. Liczba etatów nauczycieli tablicowych w tym samym okresie zmniejszyła się o ok. 
14%. 

3. Spadek liczby uczniów jest znacznie większy niż spadek liczby nauczycieli. 

-0.40%

-0.30%

-0.20%

-0.10%

0.00%

0.10%

Zmiana liczby szkół, uczniów i nauczycieli w gimnazjach w latach 
2005-2016 

 

Zmiana liczby uczniów w stosunku do 2005/2006
Zmian liczby szkół w stosunku do 2005/2006
Zmiana liczby nauczycieli w stosunku do 2005/2006
zmiana liczby uczniów na nauczyciela
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4. Liczba gimnazjów w każdym kolejnym roku była większa niż w poprzednim. 
Konsekwencją tego oraz zmniejszającej się liczby uczniów jest zmniejszenie się 
średniej wielkości gimnazjum z 227 uczniów w roku  szkolnym 2005/2006 do 142 
obecnie.  

5. Średnia liczba uczniów na etat nauczyciela pracującego przy tablicy 
systematycznie spada z 14,0 w roku szkolnym 2005/2006 do 10,8 obecnie. 
 

2.1 Prognozowane zwiększenie zapotrzebowania na etaty nauczycieli  

w związku z utworzeniem klasy VII i VIII szkoły podstawowej 

Analiza dotyczy szkół dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego.  

 

Od roku szkolnego 2017/2018 obecne klasy VI szkół podstawowych staną się 

klasami VII szkół podstawowych. W klasach tych uczy się 354 tys. dzieci w 18,9 tys. 

oddziałów, przy średniej wielkości oddziału wynoszącej 18,72. Średnia wielkość 

oddziału klasowego w gimnazjum wynosi 21,46. Gdyby dzieci te poszły do klasy I 

gimnazjum, przy średniej wielkości oddziału klasowego w gimnazjum, powstałoby 

tylko 16,5 tys. oddziałów. Ponadto założono, że 25% oddziałów, które będą 

dodatkowo powstawać w związku z utworzeniem klasy VII szkoły podstawowej 

zamiast klasy I gimnazjum, nie utworzy się. Dotyczy to w szczególności małolicznych 

oddziałów w gminach wiejskich, gdzie średnia liczba uczniów na oddział w klasie VI 

szkoły podstawowej jest na tyle mała, że uczniowie będą mogli być łączeni w klasie 

VII w jednym oddziale. W związku z tym, w roku szkolnym 2017/2018 w wyniku 

reformy oświaty powstanie 18,3 tys. oddziałów klas VII szkół podstawowych, czyli 

1,8 tys. oddziałów więcej niż oddziałów klasy I gimnazjum, które powstałyby w 

starym systemie. Oznacza to, teoretycznie dodatkowe zapotrzebowanie w roku 

szkolnym 2017/2018 na ok. 3,0 tys. etatów nauczycieli w stosunku do roku 

szkolnego 2016/2017.  

 

Dodatkowo od roku szkolnego 2018/2019 obecne klasy V szkół podstawowych staną 

się klasami VII szkół podstawowych. W klasach tych uczy się 326 tys. dzieci w 17,8 

tys. oddziałów, przy średniej wielkości oddziału wynoszącej 18,37. Średnia wielkość 

oddziału klasowego w gimnazjum wynosi 21,46. Gdyby dzieci te poszły do klasy I 

gimnazjum, przy średniej wielkości oddziału klasowego w gimnazjum, powstałoby 

tylko 15,2 tys. oddziałów. Ponadto założono jak wyżej, że 25% oddziałów, które będą 

dodatkowo powstawać w związku z utworzeniem klasy VII szkoły podstawowej 

zamiast klasy I gimnazjum, nie utworzy się. W związku z tym, w roku szkolnym 

2018/2019 w wyniku reformy oświaty powstanie 17,1 tys. oddziałów klas VII szkół 

podstawowych, czyli 1,9 tys. oddziałów więcej niż oddziałów klasy I gimnazjum, które 

powstałyby w starym systemie. Oznacza to, teoretycznie dodatkowe 

zapotrzebowanie w roku szkolnym 2018/2019 na ok. 3,2 tys. nauczycieli w stosunku 

do roku szkolnego 2017/2018. Ponadto w roku szkolnym 2018/2019 obecne klasy VI 
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szkół podstawowych będą klasami VIII szkół podstawowych (zmiana opisana 

powyżej).  

W związku z tym w roku szkolnym 2018/2019 teoretycznie szacuje się wzrost 

zapotrzebowania na ok. 6,2 tys. etatów nauczycieli w stosunku do roku szkolnego 

2016/2017. 

 

Powyższe wyliczenia należy traktować jako jedną z przesłanek uzasadniającą 

twierdzenie, że liczba nauczycieli nie będzie spadać w wyniku zmian ustrojowych. W 

pięcioletnim okresie przejściowym, wiele będzie zależało od indywidualnych decyzji 

organów prowadzących szkoły.  

 

2.2 Prognozowane zwiększenie zapotrzebowania na etaty nauczycieli  

w związku ze zwiększeniem ramowych planów nauczania w szkołach 

podstawowych 

 

Analiza dotyczy szkół dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego.  

Biorąc pod uwagę zmiany w liczbie etatów nauczycieli, należy także uwzględnić 

zmiany w ramowych planach nauczania w szkołach podstawowych. W roku szkolnym 

2017/2018 nastąpi zwiększenie ramowych planów nauczania o 2 godziny 

tygodniowo, a w roku szkolnym 2018/2019 zwiększenie aż o 4 godziny tygodniowo 

(w stosunku do odpowiednich klas szkoły podstawowej i gimnazjum w starym 

systemie).  

Efekt ten oznacza zwiększenie zapotrzebowania w roku szkolnym 2017/2018 na ok. 

2,2 tys. etatów nauczycieli w stosunku do sytuacji gdyby zachowano stare ramowe 

plany nauczania. Natomiast w roku szkolnym 2018/2019 wystąpi wzrost 

zapotrzebowania na ok. 4,4 tys. etatów nauczycieli więcej niż wynikałaby ze starych 

ramowych planów nauczania. 

Ostatecznie więc, w horyzoncie najbliższych dwóch lat szkolnych, można 

spodziewać się zwiększenia się liczby nauczycieli, w wyniku wzrostu liczby oddziałów 

i wzrostu liczby godzin nauczania o ponad 10 tys. etatów.  

3. Rozwiązania kadrowe dla nauczycieli w okresie wdrażania reformy 

 
W związku z reformą edukacji w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) 

zawartych zostało szereg regulacji umożliwiających zapewnienie miejsc pracy dla 

nauczycieli dotychczasowych szkół. 
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Nauczyciele szkół starego systemu, z mocy prawa, stają się nauczycielami szkół 

nowego systemu (np. nauczyciele sześcioletniej szkoły podstawowej stają się 

nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej, nauczyciele trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego stają się nauczycielami czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego, nauczyciele czteroletniego technikum stają się nauczycielami 

pięcioletniego technikum). Natomiast w przypadku przekształcenia lub włączenia 

gimnazjum do innej szkoły, nauczyciele dotychczasowego gimnazjum stają się z 

mocy prawa odpowiednio nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej, liceum 

ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia.  

 

Celem uelastycznienia procesów związanych z zatrudnieniem kadry pedagogicznej: 

 rozszerzono zakres stosowania art. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.), w którym 

uregulowane są kwestie przenoszenia do innej szkoły lub na inne stanowisko 

nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania – na nauczycieli 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (bez 

względu na wymiar zatrudnienia); 

 zmodyfikowano dotychczasowe zasady uzupełniania etatu oraz zmniejszania 

obowiązkowego wymiaru zajęć, tak aby umożliwić nauczycielom 

zatrudnionym w wymiarze mniejszym niż ½ tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć uzupełnianie etatu w innej szkole - umożliwia to kontynuację 

zatrudnienia w drodze mianowania nauczycielom zatrudnionym w wymiarze 

niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć; 

 zawarto przepisy regulujące w sposób szczególny przydzielanie w roku 

szkolnym 2019/2020 godzin ponadwymiarowych w szkołach 

ponadpodstawowych; 

 zagwarantowano, aby w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 

31 sierpnia 2019 r. liczba uczniów w danej jednostce samorządu 

terytorialnego, przypadających na jeden etat nauczyciela pedagoga, 

psychologa, logopedy, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i ich 

zespołach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, nie 

była wyższa od liczby uczniów przypadająca na etaty tych nauczycieli, w roku 

szkolnym 2016/2017; 

 wprowadzono wymóg uzyskania przez nauczyciela pisemnej zgody dyrektora 

szkoły (przedszkola, placówki lub zespołu), wskazanej jako podstawowe 

miejsce zatrudnienia, na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole (przedszkolu, 

placówce lub zespole); 

 dla nauczycieli, których dalsze zatrudnienie w szkole nie jest możliwe ze 

względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w 

gimnazjum, przewidziane zostały szczególne zasady przenoszenia w stan 

nieczynny oraz pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach 

pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu 
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terytorialnego - zgodnie z art. 224 ust. 3 ustawy - Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe w okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli 

w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 

przysługuje:  

1) nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny, nauczycielom, którzy 

otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem 

kolejnego roku szkolnego, oraz nauczycielom, którzy złożyli wniosek 

o przeniesienie w stan nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c ustawy – Karta 

Nauczyciela; 

2) nauczycielom, z którymi w roku szkolnym 2018/2019 rozwiązano stosunek 

pracy w trybie art. 226 ust. 2, tj. z nauczycielami gimnazjum, których dalsze 

zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne 

powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, z dniem wypowiedzenia 

im stosunku pracy. 

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano 

stosunek pracy (jeśli nie wyraził zgody na przejście w stan nieczynny) przysługuje 

odprawa w  wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony,  

z którym rozwiązano stosunek pracy przysługują świadczenia określone  

w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 

pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.  

Jak wynika z powyższego, w przepisach wprowadzających reformę szkolną zawarto 

szereg regulacji mających na celu uelastycznienie przepisów z zakresu pragmatyki 

zawodowej nauczycieli. Niektóre przepisy zostały natomiast zmodyfikowane tak, aby 

sytuacja nauczycieli w okresie wdrażania reformy nie uległa pogorszeniu. 

Wprowadzenie szczególnych rozwiązań dotyczących nauczycieli jest konsekwencją 

dokonywanych zmian w systemie oświaty i miało na celu jedynie uelastycznienie 

procesów związanych z rotacją na stanowiskach pedagogicznych. Należy podkreślić 

bowiem, że ogólna liczba uczniów objętych nauką nie zmieni się – zmianie nie 

ulegnie też liczba lat nauki.  

Należy podkreślić, że w okresie wdrażania reformy wiele będzie zależało od 

indywidualnych decyzji organów prowadzących szkoły w zakresie organizowania 

sieci szkół natomiast wszelkie decyzje, co do dalszej struktury zatrudnienia w 

szkołach prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, są w gestii 

dyrektorów szkół.  

 

Zgodnie z przepisami, w okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły 

prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora oświaty 

sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych stanowiskach pracy dla 

nauczycieli. Informacje te udostępnia się na stronie podmiotowej kuratorium oświaty. 
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I tak, od kwietnia br. na stronach internetowych kuratoriów oświaty sukcesywnie 

zamieszczane są ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. Od 

początku wdrożenia przepisu o obowiązku przekazywania przez dyrektorów szkół 

informacji o wolnych miejscach pracy zamieszczono ponad 52 tys. ogłoszeń.  W dniu 

rozpoczęcia monitorowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, baz ogłoszeń o 

wolnych miejscach pracy  tj. 6 kwietnia br.,   (w skali kraju)  wynosiła 600 w chwili 

obecnej w bazie jest ponad 2  tys. ogłoszeń,  Zmieniająca się liczba ofert 

wskazuje, że nauczyciele bieżąco korzystają z bazy ofert.  

4. Kwalifikacje nauczycieli 

 

W Ministerstwie przygotowano nowy akt wykonawczy określający kwalifikacje 

wymagane od nauczycieli. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli zostało podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej w 

dniu 22 maja 2017 r. i przekazane do innych ministrów do podpisania w 

porozumieniu.  

 

Wydanie nowego rozporządzenia wynikało z konieczności dostosowania wymagań 

kwalifikacyjnych wobec nauczycieli do: 

1) zakresów kształcenia nauczycieli realizowanego w systemie szkolnictwa 

wyższego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131); 

2) nowego ustroju szkolnego wprowadzanego od roku szkolnego 2017/2018 na 

mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 

59 i 949) i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. 

 

Najistotniejszą zmianą w stosunku do obowiązującego obecnie rozporządzenia jest 

dostosowanie wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli do zakresów kształcenia 

nauczycieli realizowanego w trakcie studiów pierwszego, drugiego stopnia, 

jednolitych studiów magisterskich i studiów podyplomowych, określonych w 

rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Stosownie do 

ww. przepisów  kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie 

przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach 

drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich – we wszystkich typach szkół i 

placówek. 

 

Obowiązujące obecnie rozporządzenie w sprawie kwalifikacji stanowi, że absolwent: 

1) studiów pierwszego stopnia  - posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska 

nauczyciela również w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych;  

2) zakładu kształcenia nauczycieli - posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska 

nauczyciela również w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz stanowiska 
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wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, szkolnych schroniskach młodzieżowych, a w przypadku 

nauczycieli języków obcych – również w gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych.   

 

W nowym  rozporządzeniu zmieniono wymagania kwalifikacyjne w stosunku do 

nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjów, 

zasadniczych szkołach zawodowych, branżowych szkołach I stopnia, placówkach 

oświatowo-wychowawczych, a także w stosunku do wychowawców w szkolnych 

schroniskach młodzieżowych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla 

nieletnich. Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w tych szkołach i placówkach będą 

musieli legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich. 

 

Podkreślić należy jednak, że zgodnie z przepisami przejściowymi nauczycielami i 

wychowawcami w ww. szkołach i placówkach będą mogły być także osoby, które 

ukończyły studia pierwszego stopnia prowadzone na podstawie przepisów 

obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela, spełniający pozostałe wymagania kwalifikacyjne.  

W stosunku do nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu nie sformułowano wymogu posiadania wykształcenia na 

poziomie studiów magisterskich.  

 

W przypadku przedmiotu przyroda, który będzie realizowany w klasie IV ośmioletniej 

szkoły podstawowej oraz  przedmiotów: biologia, geografia, chemia i fizyka, które 

będą prowadzone  odpowiednio w klasach V-VIII szkoły podstawowej, wyjaśnić 

należy, że:  

Nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania: 

 przyrody w sześcioletniej szkole podstawowej nabyte w wyniku ukończenia 

studiów magisterskich, wyższych zawodowych, podyplomowych lub kursu 

kwalifikacyjnego w zakresie przyrody w ośmioletniej szkole podstawowej - będą 

mogli realizować przedmiot przyroda w klasie IV,  

 przyrody w sześcioletniej szkole podstawowej nabyte w wyniku ukończenia 

studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie przyrody, a 

wcześniej ukończyli studia wyższe zawodowe nadające kwalifikacje do 

nauczania: biologii, geografii, chemii, lub fizyki w szkole podstawowej - będą 

mogli uczyć takich przedmiotów jak: (odpowiednio) biologia, geografia, chemia i 

fizyka w ośmioletniej szkole podstawowej, 

 przyrody w sześcioletniej szkole podstawowej nabyte w wyniku ukończenia 

studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie przyrody, a 

wcześniej ukończyli studia magisterskie nadające kwalifikacje do nauczania: 
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biologii, geografii, chemii lub fizyki - będą mieć kwalifikacje do nauczania 

odpowiednio: biologii, geografii, chemii i fizyki w ośmioletniej szkole 

podstawowej i szkołach ponadpodstawowych. 

6. Dostosowanie zreformowanych szkół podstawowych do  

kształcenia przedmiotowego 

Na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 

września 2015 r. przeprowadzono analizę, pozwalającą na ocenę czy liczba 

nauczycieli do nauczania poszczególnych przedmiotów w szkole podstawowej 

według nowego ramowego planu nauczania będzie wystarczająca.  

Analizę przeprowadzono dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty 

Nauczyciela w szkołach podstawowych i gimnazjach (ogólnodostępnych, dla dzieci i 

młodzieży, publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego). 

Założono dla potrzeb analizy, że nauczyciele będą mogli być zatrudnieni w ramach 

jednej gminy. W sytuacji, gdy nauczyciel obecnie pełni obowiązki w wielu gminach, 

założono, że będzie on zatrudniony w tej gminie, w której ma większość etatu. 

Przyjęto tygodniowy czas pracy nauczyciela wynoszący 20,5 godziny (18 godzin 

pensum; 2,5 godziny ponadwymiarowe), co odzwierciedla aktualny stan faktyczny.  

Liczba godzin potrzebnych do nauczania poszczególnych przedmiotów 

w poszczególnych klasach szkoły podstawowej została oszacowana na poziomie 

każdej gminy na podstawie tygodniowego wymiaru nauczania tego przedmiotu 

według nowego ramowego planu nauczania oraz liczby oddziałów w klasach I-VIII 

szkół podstawowych w danej gminie. Obecnie średnia liczba uczniów w oddziale 

gimnazjum jest większa niż średnia liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej. 

W związku z tym liczba oddziałów w klasach VII i VIII szkół podstawowych będzie 

odpowiednio większa niż liczba oddziałów w klasie I i II gimnazjów. Przyjęto 

założenie, że średnia liczba uczniów na oddział w klasach VII i VIII szkół 

podstawowych będzie odpowiadać obecnej średniej liczbie uczniów na oddział w 

klasach I-VI szkół podstawowych.  

Podsumowując, po stronie możliwości zabezpieczenia godzin nauczania 

przedmiotowego, przyjęto liczbę nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i 

gimnazjach w danej gminie, o odpowiednich kwalifikacjach, przemnożoną przez 20,5. 

Po stronie koniecznych do zapewnienie godzin nauczania przedmiotowego przyjęto 

symulowaną liczbę oddziałów klas I-VIII przemnożoną przez liczbę godzin danego 

przedmiotu wynikających z ramowych planów nauczania.  

Wyniki analizy przedstawia poniższa tabela. Z przeprowadzonej analizy wynika, że 

liczba możliwych do uzyskania godzin kształcenia przedmiotowego wśród nauczycieli 

pracujących w danych gminach, będzie wystarczająca, zarówno w gminach 
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miejskich, gminach miejsko-wiejskich, jak i w gminach wiejskich. Przykładowo, w 

skali kraju liczba możliwych do uzyskania godzin kształcenia w zakresie fizyki 

wyniesie 103% liczby godzin fizyki niezbędnej w szkole podstawowej (tzn. liczba 

możliwych do uzyskania godzin fizyki przekracza o 3% zapotrzebowanie na te 

godziny). Wskaźnik dla fizyki dla gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich wynosi 

100%, a dla gmin miejskich 108%. Natomiast wskaźnik dla chemii w skali kraju 

wynosi 124%, dla gmin wiejskich 124%, dla gmin miejsko-wiejskich 121%, a dla gmin 

miejskich 125%. Wskaźniki przekraczające 100% nie oznaczają zagrożenia 

zwolnieniami. Wynikają one z przydzielenia każdemu nauczycielowi wymiaru godzin 

równemu 20,5 – co w ogólności nie jest prawdą, gdyż część nauczycieli już teraz 

pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Ponadto w analizie wzięto pod uwagę 

nauczycieli dziewięciu klas (sześciu klas szkół podstawowych i trzech klas 

gimnazjów) badając zabezpieczenie nauczania w ośmiu klasach szkoły 

podstawowej. Analiza miała wykazać i wykazała, że kwalifikacje nauczycieli oraz ich 

liczba jest wystarczająca do zabezpieczenia nauczania przedmiotowego w szkołach 

podstawowych.    

Oczywiście na poziomie każdej gminy wskaźniki te będą kształtować się w różny 

sposób, jednak różnice nie będą na tyle duże, by stwierdzić, że istnieje istotny 

problem z dostosowaniem zreformowanych szkół podstawowych do kształcenia 

przedmiotowego, w szczególności w zakresie przedmiotów przyrodniczych, i 

zwłaszcza w gminach wiejskich.  

Stosunek możliwej do uzyskania liczby godzin nauczania, na poziomie danego typu gminy, do 

niezbędnej liczby godzin nauczanych przedmiotów w szkole podstawowej w klasach I-VIII według 

nowego ramowego planu nauczania 

 
 

Typ gminy/

przedmiot

edukacja 

wczesnos

zkolna

język 

polski

język obcy 

nowożytny
muzyka plastyka

zajęcia 

artystyczne
historia

wiedza o 

społeczeństwie
przyroda

gminy wiejskie 113% 129% 126% 107% 107% 115% 136% 194% 163%

gminy miejsko-wiejskie 113% 134% 135% 96% 95% 98% 134% 190% 188%

gminy miejskie 115% 141% 161% 88% 82% 115% 129% 193% 249%

ogółem 114% 135% 143% 97% 94% 111% 133% 193% 202%

Typ gminy/

przedmiot
geografia biologia chemia fizyka matematyka

zajęcia 

komputero

we/ 

informatyka

zajęcia 

techniczne

wychowanie 

fizyczne

edukacja dla 

bezpieczeństwa

gminy wiejskie 127% 149% 124% 100% 114% 192% 266% 93% 224%

gminy miejsko-wiejskie 131% 160% 121% 100% 117% 189% 247% 108% 181%

gminy miejskie 134% 172% 125% 108% 125% 187% 206% 140% 181%

ogółem 131% 161% 124% 103% 119% 189% 237% 116% 195%


