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Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty zawodu nauczyciela  
Kod przedmiotu: 03 – PRA 
Typ przedmiotu: obowiązkowy  
Poziom przedmiotu: II, studia magisterskie, specjalność nauczycielska. 
Rok studiów, semestr: I rok, II semestr  
Liczba punktów: 0  
Metody nauczania: wykład  
Język wykładowy: j. polski 
Imi ę i nazwisko wykładowcy: dr Anna Podemska-Kałuża 
 
 
Wymagania wstępne: brak wstępnych wymagań. 
 
 
Cele przedmiotu: 
 
interpersonalne: kształtowanie umiejętności interdyscyplinarnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kontaktu ze środowiskami prawniczymi i eksperckimi w dziedzinie prawa 
oświatowego; 
 
instrumentalne:  
- rozwijanie umiejętności poszukiwania regulacji prawnych potrzebnych współczesnemu 
nauczycielowi w życiu zawodowym,  
- znajomość kluczowych regulacji w zakresie prawa oświatowego,  
- kształtowanie predyspozycji do efektywnego rozwiązywania problemów w praktyce 
szkolnej;  
- podnoszenie kwalifikacji w zakresie wykorzystania narzędzi multimedialnych podczas 
pozyskiwania potrzebnych informacji prawnych;  
 
systemowe: umiejętność zastosowania wiedzy prawnej w praktyce zawodowej, umiejętności 
analizy dokumentów prawnych, doskonalenie zdolności do samodzielnej pracy badawczej. 
 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
 
1. Podstawowe akty prawne i ich hierarchizacja (Konstytucja, ustawa, uchwała, 
rozporządzenie), miejsce i znaczenie prawa oświatowego w systemie prawnym 
Rzeczypospolitej. Inne akty prawne w zawodzie nauczyciela i ich znaczenie  w praktyce 
szkolnej. 
 
2. Organizacja systemu oświaty w RP,  kompetencje kuratora, dyrektora, rady pedagogicznej i 
innych szkolnych organów samorządowych. „Statut szkoły”: forma i sposób procedowania 
tego dokumentu. Nadzór pedagogiczny: zadania, prawa i funkcje. 
 
3. Uczeń w systemie oświaty: prawa i obowiązki. Obowiązek szkolny a obowiązek nauki.  
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Status prawny nauczyciela i wychowawcy.  
Obowiązki opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne nauczyciela. 
Odpowiedzialność prawna nauczyciela. Procedury awansowania nauczycieli.  

Zasady planowania rozwoju zawodowego nauczycieli.  

Procedura odbywania i zaliczania stażu w szkole.  

Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli.  

 

4. Regulacje prawne określające zasady udostępniania przez nauczyciela informacji o uczniu, 
ze szczególnym uwzględnieniem informacji przekazywanych drogą elektroniczną (dziennik 
elektroniczny); podstawowe obowiązki nauczyciela w zakresie ochrony danych osobowych 
ucznia i jego prawnych opiekunów.  

 
5. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów w świetle prawa oświatowego. Wewnątrzszkolny i 
zewnątrzszkolny system oceniania. Tryb przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 
szkołach publicznych. Kompetencje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  
 
 
 
Metody oceny: 
Opanowanie treści i osiągnięcie efektów kształcenia będzie sprawdzane po zakończeniu 
wykładu w formie testu kontrolnego.   
 
 
 
 
Spis zalecanych lektur: 
 

Wykład I-II:  

Ustawa o systemie oświaty (Ustawa z dnia 7.09.1991 z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie:  

- o nadzorze pedagogicznym [Dz.U.2009.168.1324].  

 

 

Wykład III-IV:  

Ustawa o systemie oświaty (Ustawa z dnia 7.09.1991 z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenia:  

- o uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego przez nauczycieli [Dz.U.2004.260.2593];  



    
  
  

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

3 
 

- o kryteriach i trybie dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybie postępowania 

odwoławczego oraz składzie i sposobie powoływania zespołu oceniającego 

[Dz.U.2000.98.1066 ]. 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 

Nr 23, poz. 225, z późniejszymi zmianami) - ujednolicony tekst rozporządzenia wg stanu na 1 

września 2010 r. 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 

883) – wybrane artykuły, tekst dostępny: http://isap.sejm.gov.pl/ 

 

 

Wykład V:  

Rozporządzenie o warunkach i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

[Dz.U.2007.83.562 z późniejszymi zmianami]. 

 

 

Dokumenty te są dostępne na stronie: 

http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/dokumentacja.pdf 

 

 

Lektury uzupełniaj ące:  

Komorowski T., Prawo w praktyce oświatowej. Wyd. eMPi. Poznań 2003.  

Balicki A., Pyter M., Prawo oświatowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.  

Kurzyna-Chmiel D., Podstawy prawne i organizacyjne oświaty: prawo oświatowe w zarysie, 

Wyd. 2, Wolters Kuwer, Warszawa-Kraków 2009.  

Seidel R., Elementy prawa. Wyd. eMPi.  Poznań 2003.  

Pielachowski J., Rozwój i awans zawodowy nauczyciela. Wyd. eMPi. Poznań 2003. 
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Szempruch J., Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Funkcjonowanie i rozwój zawodowy. 

Rzeszów 2001.  

Jeżowski A., Statut szkoły. Przedszkole. Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Szkoła 

ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna. Nadanie, nowelizacja, nadzór prawny, 

orzecznictwo. Wrocław 2002.   

E. Walkiewicz, Prawo wewnątrzszkolne: uchwały rady pedagogicznej, „Dyrektor Szkoły” 

2012, nr 8.   

 

 

Opis umiejętności i kompetencji studenta zaliczającego przedmiot 

 
Po zakończeniu wykładów z przedmiotu Prawne aspekty zawodu nauczyciela i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia Student powinien:  

- scharakteryzować podstawowe akty prawne funkcjonujące na terytorium RP i wskazać ich 
miejsce w hierarchii dokumentów prawnych, zdefiniować pojęcie „prawo oświatowe”, 
wymienić najważniejsze akty prawne obowiązujące w polskim systemie oświaty, wyjaśnić, 
jakie aspekty działalności szkoły oraz zawodu nauczyciela i w jakim zakresie regulują; 
wyliczyć inne akty prawne ważne w zawodzie nauczyciela i ustalić ich wymiar pragmatyczny 
w praktyce szkolnej. 

- umieć zanalizować organizację systemu oświaty w RP, wymienić kompetencje kuratora, 
dyrektora i innych szkolnych organów samorządowych, dysponować informacjami o 
zadaniach, prawach i funkcjach nadzoru pedagogicznego;  

- omówić status prawny nauczyciela i ucznia, wymienić podstawowe prawa i obowiązki 
nauczyciela i wychowawcy, określić kompetencje Rady Pedagogicznej, zdefiniować pojęcie 
„Statut szkoły” oraz wskazać sposób procedowania tego dokumentu;  

- scharakteryzować ścieżkę rozwoju zawodowego nauczyciela w świetle obowiązującego 
prawa; znać szczegółowe ustalenia w zakresie trybu odbywania i zaliczaniu stażu w szkole;  

- znać regulacje prawne udostępniania informacji o uczniu, ze szczególnym uwzględnieniem 
informacji przekazywanych drogą elektroniczną (dziennik elektroniczny); wymienić 
podstawowe obowiązki nauczyciela w zakresie ochrony danych osobowych ucznia i jego 
prawnych opiekunów;  

- scharakteryzować system zewnętrzny oceniania i egzaminowania, wskazać podstawowe 
regulacje prawne dotyczące przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych, opisać kompetencje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

 
 
Spis zagadnień egzaminacyjnych/opis proponowanych form zaliczenia przedmiotu 

 



    
  
  

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

5 
 

1. Ogólne wiadomości o prawie; charakterystyka podstawowych aktów prawnych 
(Konstytucja, ustawa, uchwała, rozporządzenie) i ich hierarchizacja, miejsce prawa 
oświatowego w systemie prawnym. Inne akty prawne w zawodzie nauczyciela i ich znaczenie  
w praktyce szkolnej. 

2. Organizacja systemu oświaty w RP, ustrój szkolny, kompetencje kuratora, dyrektora, rady 
pedagogicznej i innych szkolnych organów samorządowych. Nadzór pedagogiczny w 
systemie oświaty: zadania, prawa i funkcje.   

3. Uczeń w systemie oświaty. Obowiązek szkolny a obowiązek nauki.  

4. Status prawny nauczyciela i wychowawcy. Obowiązki opiekuńcze, wychowawcze i 
dydaktyczne nauczyciela. Odpowiedzialność prawna nauczyciela. 

5. Procedury awansowania nauczycieli. Zasady planowania rozwoju zawodowego 
nauczycieli. Procedura odbywania i zaliczania stażu w szkole. 

6. Regulacje prawne określające zasady udostępniania przez nauczyciela informacji o uczniu, 
ze szczególnym uwzględnieniem informacji przekazywanych drogą elektroniczną (dziennik 
elektroniczny); podstawowe obowiązki nauczyciela w zakresie ochrony danych osobowych 
ucznia i jego prawnych opiekunów.  

7. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów w świetle prawa oświatowego. Wewnątrzszkolny i 
zewnątrzszkolny system oceniania. Tryb przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 
szkołach publicznych. Kompetencje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  
 
Proponowana forma zaliczenia przedmiotu: test kontrolny po zakończeniu wykładu.  

Zakres materiału: zagadnienia omówione na wykładzie, dostępne w formie prezentacji na 

wykładzie i w elektronicznym skrypcie edukacyjnym.   

 
 
Wzorcowy rozkład nauczania  
 

 

Nazwa przedmiotu: PRAWNE ASPEKTY ZAWODU NAUCZYCIELA 

Lp.  Opis treści kształcenia 
Wymagana znajomość aktów 
prawnych we wskazanym zakresie 
treści kształcenia  

Wykład I  
(45 minut) 

Podstawowe akty prawne i ich hierarchia 
(konstytucja, ustawa, uchwała, 
rozporządzenie), miejsce i znaczenie prawa 
oświatowego w systemie prawnym 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

Balicki A., Pyter M., Prawo 
oświatowe, Wydawnictwo C.H. 
Beck, Warszawa 2011.  

Wykład II 
(45 minut)  

Organizacja systemu oświaty w RP,  
kompetencje ministra, kuratora, dyrektora, 
rady pedagogicznej i innych szkolnych 
organów samorządowych. Nadzór 

Ustawa o systemie oświaty 
(Ustawa z dnia 7.09.1991 z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie:  



    
  
  

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

6 
 

pedagogiczny: zadania, prawa i funkcje. 
Statut szkoły: forma dokumentu i sposób 
procedowania.  

- o nadzorze pedagogicznym 
[Dz.U.2009.168.1324].  
Balicki A., Pyter M., Prawo 
oświatowe, Wydawnictwo C.H. 
Beck, Warszawa 2011.  
E. Walkiewicz, Prawo 
wewnątrzszkolne: uchwały rady 
pedagogicznej, „Dyrektor Szkoły” 
2012, nr 8.   
 

Wykład III 
(45 minut)  

Uczeń w systemie oświaty: prawa i 
obowiązki. Obowiązek szkolny a obowiązek 
nauki.  
Status prawny nauczyciela i wychowawcy. 
Obowiązki opiekuńcze, wychowawcze i 
dydaktyczne nauczyciela. 
Odpowiedzialność prawna nauczyciela. 

Ustawa o systemie oświaty 
(Ustawa z dnia 7.09.1991 z 
późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta 
Nauczyciela (z późniejszymi 
zmianami) 
 

Wykład IV 
(45 minut)  

Procedury awansowania nauczycieli. Zasady 
planowania rozwoju zawodowego 
nauczycieli. Procedura odbywania i zaliczania 
stażu w szkole.  
Regulacje prawne określające zasady 
udostępniania przez nauczyciela informacji o 
uczniu, ze szczególnym uwzględnieniem 
informacji przekazywanych drogą 
elektroniczną (dziennik elektroniczny); 
podstawowe obowiązki nauczyciela w 
zakresie ochrony danych osobowych ucznia i 
jego prawnych opiekunów. 

Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta 
Nauczyciela (z późniejszymi 
zmianami) 
Rozporządzenia:  
- o uzyskiwaniu stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli 
[Dz.U.2004.260.2593];  
- o kryteriach i trybie dokonywania 
oceny pracy nauczyciela, trybie 
postępowania odwoławczego oraz 
składzie i sposobie powoływania 
zespołu oceniającego 
[Dz.U.2000.98.1066 ].  
Szempruch J., Nauczyciel w 
zmieniającej się szkole. 
Funkcjonowanie i rozwój 
zawodowy. Rzeszów 2001. 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 19 
lutego 2002 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 
225, z późniejszymi zmianami) - 
ujednolicony tekst rozporządzenia 
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wg stanu na 1 września 2010 r. 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych. 
(Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) – 
wybrane artykuły, tekst dostępny: 
http://isap.sejm.gov.pl/ 
 

Wykład V  
(45 minut)  

Ocenianie i klasyfikowanie uczniów w 
świetle prawa oświatowego. 
Wewnątrzszkolny i zewnątrzszkolny system 
oceniania. Tryb przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych. Kompetencje Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej.  
 

Rozporządzenie o warunkach i 
sposobie oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w 
szkołach publicznych 
[Dz.U.2007.83.562 z późniejszymi 
zmianami]. 
 

 
 
Akty prawne są dostępne na stronie:  
http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/dokumentacja.pdf 

 


