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1.  

§6 projektu 
rozporządzenia 

Treść przepisu nie wypełnia delegacji 
ustawowej w zakresie indywidulanych 
konsultacji 

Zgodnie z delegacją ustawową (art. 125a ust. 6 ustawy – Prawo 
oświatowe,  która wejdzie w życie 1 września 2022 r.) minister 
ma określić szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia 
zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
(…) a także konieczność zapewnienia uczniom i rodzicom 
indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia 
(…). W projekcie zapisano jedynie, że dyrektor zapewnia 
możliwość indywidualnych konsultacji oraz przekazuje 
informacje o formie i terminach konsultacji. Nie doprecyzowano 
zasad ustalania zapotrzebowania na konsultację, rozstrzygania  
o celowości zgłoszonego zapotrzebowania na konsultacje, 
charakteru pracy nauczyciela prowadzącego konsultacje (czas 
pracy i wynagrodzenie)? Czy nauczyciele będą realizować 
konsultacje o których mowa w projektowanym §6 w ramach 
uregulowanego w art. 42 ust. 2f ustawy Karta Nauczyciela czasu 
dostępności w szkole (zgodne z uchwaloną 5 sierpnia br. przez 
Sejm ustawą o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych 
innych ustaw). Przypomnijmy że czas dostępności ma wynosić  
1 godzinę tygodniowo lub 1 godzinę na dwa tygodnie (w 
przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 
1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.  
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2.  

§11 ust. 2 projektu Prośba o wyjaśnienie jak będzie wyglądała 
sytuacja z zajęciami niezrealizowanymi gdy 
okres zawieszenia będzie wynosił cały rok 
szkolny? 

   

3.  

§14 projektu Prośba o wyjaśnienie jaki będzie charakter  
i sposób rozliczania pracy nauczyciela, który 
w przypadku odstąpienia od organizowania 
zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość w okresie 
zawieszenia zajęć skorzysta z możliwości 
przekazywania lub informowania rodziców 
oraz uczniów o dostępnych materiałach itd.  

   

4.  

Uwaga ogólna W momencie przyjmowania zasad 
organizacji nauczania zdalnego na podstawie 
przepisów „covidowych” zrozumiałym było, 
że konieczne jest wypracowanie pewnego 
modelu pracy szkół w tym zadań dyrektorów 
i nauczycieli. Przepisy te budziły wówczas 
wątpliwości, ale sytuacja była wyjątkowa. 
Aktualnie jednak przedstawiony do 
zaopiniowania projekt ma stać się 
systemowym rozwiązaniem w przypadku, 
gdy niezbędne okaże się zawieszenie zajęć  
w szkołach i to już nie tylko w związku  
z sytuacją epidemiczną. Wydaje się więc, 
że bazując na zdobytych doświadczeniach 
projekt powinien, tam gdzie jest to 
niezbędne uszczegółowić kwestie wątpliwe. 
O ile bowiem potrzebna jest swoboda  
w zakresie podejmowania decyzji o formie 
prowadzenia zajęć (sytuacja może być 
bowiem bardzo zróżnicowana) tak ustalenie 
np. zasad wynagradzana nauczycieli  
w okresie zawieszenia kiedy zajęcia nie są 
prowadzone albo są prowadzone w różnych 
formach czy też kwestia organizowania 
konsultacji dla uczniów – powinny zostać na 
poziomie rozporządzenia doprecyzowane.  

   

 


