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                       Sz.P. 

Tadeusz Ferenc 

Prezydent Miasta Rzeszowa 
 

          Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 

 i Wychowania w Rzeszowie przesyła:  

Stanowisko 

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 

 i Wychowania w Rzeszowie ws. dodatkowych zajęć, z dnia 13 września 2017 r. 
 

    Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 

 i Wychowania w Rzeszowie stanowczo protestuje wobec praktyk niektórych dyrektorów 

rzeszowskich szkół, którzy wymuszają na nauczycielach prowadzenie zajęć dodatkowych  

na umowę wolontariatu. 

      Jest to niezgodne z ideą samego wolontariatu, który opiera się o zasadę dobrowolności. 
 

Przypominamy, że Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela mówi: 

Art. 42.  

2.  W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel 

obowiązany jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a 

albo ust. 7; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i 

wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem 

zawodowym. 

2b.  W ramach: 

1) zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu 

części ustnej egzaminu maturalnego; 

2) innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 

nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: egzaminu ósmoklasisty, 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie i egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej. 

2d.  W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć 

świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 
                                                                                                    Z poważaniem                 

 

 Do wiadomości:                                                                              Bogusława Buda 

 Wydział Edukacji                                                                            Przewodnicząca                        

 Kuratorium Oświaty                                                                   Międzyzakładowej Organizacji 
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