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Szanowny Panie Premierze
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili się nauczyciele, którzy w bieżącym roku
przeprowadzali

ustne

egzaminy

maturalne,

z

zastrzeżeniami

do

ustalonych

przez

Ministerstwo Edukacji Narodowej zasad wynagradzania nauczycieli za przeprowadzenie
tych egzaminów.
Z pisma Podsekretarza Stanu w MEN (nr DKOS-ZF-532-36/07) skierowanego do
organów samorządowych i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych wynika, że Ministerstwo
przewidziało dofinansowanie wydatków szkół na przeprowadzenie części ustnej egzaminów
maturalnych wyłącznie za standardowy czas przeznaczony na odpowiedź zdającego,
określony w § 70 ust.2 i § 71 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
szkołach publicznych (Dz.U.Nr 199 poz.2046 ze zm.).
Tymczasem przepisy powyższego rozporządzenia przewidują dodatkowy czas dla
zdającego na przygotowanie się do odpowiedzi, konieczne jest także przeznaczenie
niezbędnych minut na losowanie przez niego pytań. Od egzaminatora, który musi być
obecny przy tych czynnościach, wymaga się ponadto zapoznania się z zestawami pytań
egzaminacyjnych, przygotowania do przeprowadzenia egzaminu i ocenienia go, uzgodnienia
oceny z pozostałymi członkami komisji egzaminacyjnej itd.
Za

dodatkowe

czynności

egzaminatorów,

wykonywane

poza

limitem

czasu

przeznaczonego na odpowiedź zdającego, Ministerstwo nie przewidziało żadnej zapłaty,

Nauczyciele oceniają tę decyzję bardzo negatywnie, mają poczucie krzywdy za nieodpłatne
wykonywanie trudnej i odpowiedzialnej pracy.
Zdaniem Rzecznika przedstawiony przez nauczycieli problem jest bardzo istotny w
wymiarze społeczno - zawodowym. Niewątpliwie wymaga ponownego przeanalizowania w
kontekście przepisów Karty Nauczyciela i wydanego na jej podstawie

powołanego wyżej

rozporządzenia, a przede wszystkim podstawowej zasady prawa pracy stanowiącej, iż za
pracę wykonaną przysługuje wynagrodzenie stosownie do jej ilości i jakości.
Zwracam się zatem do Pana Ministra z prośbą o ponowne rozważenie zasadności
dyrektyw resortu, co do sposobu obliczania należności przysługujących nauczycielom za
przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych.
Z poważaniem

/-/ Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

