
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Obywatelskich

dr Janusz KOCHANOWSKI

RPO-535353-VIII/06/EG

00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00
Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53

Pan

Roman Giertych

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Edukacji Narodowej

Warszawa, 11.09.2006 r.

Zwróciła się do mnie nauczycielka oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy

szkole podstawowej z prośbą o pomoc w sytuacji, która jest wynikiem stanowiska

Departamentu Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli zatrudnionych w oddziałach

przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.,

nr 97, poz. 674) nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której organizacji pracy

przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze

odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania, natomiast nauczycielom zatrudnionym

w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu

wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

W myśl § 10 ust. 1 statutu publicznego przedszkola stanowiącego załącznik do

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 19.06.2001 nr 61, poz.

624) przedszkola funkcjonują przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ

prowadzący.

Powołując się na art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572), na mocy którego dzieci w wieku 6 lat są objęte obowiązkiem

odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu albo w oddziale

przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, Departament Pragmatyki Zawodowej

Nauczycieli wyraził stanowisko, iż do organizacji pracy oddziału przedszkolnego należy

Szanowny Panie Ministrze,



stosować te same przepisy, co do organizacji przedszkola, a co za tym idzie, nauczycielom

zatrudnionym w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej przysługuje

prawo do urlopu w wymiarze 35 dni roboczych. Stanowisko to powoduje, że nauczyciele

oddziałów przedszkolnych uzyskują faktycznie urlop wypoczynkowy w niższym wymiarze niż

inni nauczyciele zatrudnieni w tej samej szkole.

Moim zdaniem brzmienie art. 64 Karty Nauczyciela nie daje podstaw do takiej

wykładni. Przepis ten wyraźnie uzależnia wymiar urlopu od organizacji pracy jednostki, w

której nauczyciel jest zatrudniony. Pracodawcą nauczyciela oddziału przedszkolnego jest

szkoła, przy której dany oddział jest zorganizowany. W związku z powyższym nasuwa się

wniosek, iż nauczycielowi zatrudnionemu w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy

szkole, w której są przewidziane ferie szkolne, powinno przysługiwać prawo do urlopu w

wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

Stąd też stanowisko prezentowane w tym zakresie przez Departament Pragmatyki

Zawodowej Nauczycieli nie znajduje uzasadnienia w przepisach Karty Nauczyciela.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca

1987r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001r., nr 14, poz.147) uprzejmie proszę

Pana Premiera o zajęcie ostatecznego stanowiska w przedstawionej sprawie.
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