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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo oświatowe
 

 

(druk nr 815) 

 

U S T A W A   z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 

2203 oraz z 2018 r. poz. 650) 

 

Art. 63. 

1. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub 

placówkę. 

2. Na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu 

ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz 

publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają 

w szkołach rolniczych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów 

zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 

6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14, powołuje i odwołuje z tego stanowiska właściwy minister 

prowadzący placówkę. Przepisów ust. 10-22 nie stosuje się. Powołanie i odwołanie 

następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

dotyczących nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania. 

3. Kandydata na stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 2, wyłania się w 

drodze konkursu. 

4. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono 

kandydata, właściwy minister prowadzący placówkę, o której mowa w ust. 2, powołuje na 

stanowisko dyrektora placówki ustalonego przez siebie kandydata. 

5. Do czasu powołania na stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 2, zgodnie z 

ust. 3 lub 4 właściwy minister prowadzący placówkę może powierzyć pełnienie 

obowiązków dyrektora placówki wicedyrektorowi albo innemu pracownikowi tej 

placówki. 

6. Stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 2, może zajmować osoba: 
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1)   która posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub 

równorzędny; 

2)   która posiada staż pracy określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 7; 

3)   która posiada doświadczenie związane z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju 

szkół i placówek lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym; 

4)   która spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku 

kierowniczym; 

5)   która ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 

6)   która nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej 

postępowanie dyscyplinarne; 

7)   która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

8)   przeciwko której nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego; 

9)   która nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 

2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920 i 2260); 

10)  która nie była karana karą porządkową, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym 

do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze 

rozporządzenia, staż pracy wymagany od osoby zajmującej stanowisko dyrektora 

placówki, o której mowa w ust. 2, sposób i tryb przeprowadzania konkursu oraz skład i 

tryb pracy komisji konkursowej, uwzględniając sposób ogłaszania konkursu, sposób 

wyłaniania kandydata, sposób sprawowania nadzoru nad prawidłowością postępowania 

konkursowego oraz tryb unieważnienia konkursu. 

8. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem 

właściwym do spraw zdrowia może określić dodatkowe wymagania, jakim powinna 

odpowiadać osoba zajmująca stanowisko odpowiednio: 
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1)   dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, o 

której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b; 

2)   dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o której 

mowa w art. 8 ust. 6; 

3)   dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, 

którzy nauczają w szkołach rolniczych, o której mowa w art. 8 ust. 7 pkt 2; 

4)   dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o 

zasięgu ogólnokrajowym, o której mowa w art. 8 ust. 14. 

9. Przepisy ust. 2-6 oraz przepisy wydane na podstawie ust. 7 i 8 stosuje się także do 

dyrektora zespołu szkół i placówek oraz dyrektora zespołu placówek, w skład których 

wchodzi co najmniej jedna placówka, o której mowa w ust. 2. 

10. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. 

Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora. 

11. Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora nie stosuje się do szkół i 

placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

12. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono 

kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady 

szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. 

13. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 10 lub 12 organ prowadzący 

może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, 

w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 

10 miesięcy. 

[14. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje 

komisję konkursową w składzie: 

1)   po trzech przedstawicieli: 

a)  organu prowadzącego szkołę lub placówkę, 

b)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

2)   po dwóch przedstawicieli: 

a)  rady pedagogicznej, 

b)  rady rodziców, 
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3)   po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących 

jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w 

rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi 

organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających 

nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub 

placówce, której konkurs dotyczy 

- z zastrzeżeniem ust. 15.] 

<14. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę 

powołuje komisję konkursową w składzie: 

1) po trzech przedstawicieli: 

a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę, 

b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

2) po dwóch przedstawicieli: 

a) rady pedagogicznej, 

b) rady rodziców, 

3) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w 

rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, obejmujących swoim 

zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa, 

wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek 

organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład 

reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, przy 

czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której 

konkurs dotyczy 

– z zastrzeżeniem ust. 15.> 

15. Łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 14 pkt 1, nie może być 

mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 14 pkt 2 i 3. 

16. Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba przedstawicieli organów, o których 

mowa w ust. 14 pkt 1, byłaby mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa 

w ust. 14 pkt 2 i 3, liczbę przedstawicieli tych organów zwiększa się proporcjonalnie, tak 

aby ich łączna liczba nie była mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa 

w ust. 14 pkt 2 i 3. 
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17. Przepisy ust. 14-16 stosuje się również w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora 

zespołu szkół lub placówek, w tym nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek, z tym 

że: 

1)   dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad 

pedagogicznych wszystkich szkół lub placówek wchodzących w zespół lub łączonych 

w zespół; 

2)   dwóch przedstawicieli rady rodziców wyłania się spośród rad rodziców uczniów 

wszystkich szkół lub placówek wchodzących w zespół lub łączonych w zespół. 

18. W przypadku szkół i placówek nowo zakładanych skład komisji konkursowej określa 

organ prowadzący szkołę lub placówkę, uwzględniając udział przedstawicieli organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny w liczbie równej liczbie przedstawicieli organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę. 

19. W przypadku szkół i placówek, o których mowa w art. 74 i art. 82 ust. 1, w skład komisji 

nie wchodzą odpowiednio przedstawiciele rady pedagogicznej i rady rodziców. 

20. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół artystycznych i 

placówek, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych - minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze 

rozporządzenia, regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz 

tryb pracy komisji konkursowej, uwzględniając w szczególności sposób ogłaszania 

konkursu oraz sposób nadzorowania prawidłowości postępowania konkursowego przez 

organ prowadzący szkołę lub placówkę. 

21. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W 

uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie 

krótszy niż 1 rok szkolny. 

22. Przepisy ust. 1-21 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2. 

23. Przepisy ust. 1-22 i art. 64 nie dotyczą szkół prowadzonych przez Ministra Obrony 

Narodowej i Ministra Sprawiedliwości lub podporządkowane im organy. 

 

Art. 73. 

1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

<1a. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami 

pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub placówce, lub w sprawach związanych z 
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opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu 

tajnym.> 

2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są 

protokołowane. 

3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki. 

 


