
Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. o stosunku Paƒstwa do KoÊcio∏a Katolickiego

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154,
z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459,
z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153, Nr 90, poz. 557, Nr 96, poz. 590 i Nr 141,
poz. 943, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668
i Nr 117, poz. 757 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) za-
rzàdza si´, co nast´puje:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 19 listopada 2002 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu uprawnieƒ i obowiàzków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych
w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez koÊcielne osoby prawne.

———————
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em ad-

ministracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U.
Nr 97, poz. 866).



§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) „Karcie Nauczyciela” — rozumie si´ przez to usta-

w´ z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122,
poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128,
poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 4,
poz. 32 i Nr 113, poz. 984);

2) „przedszkolu lub placówce” — rozumie si´ przez to
niepubliczne przedszkola i niepubliczne placówki
dzia∏ajàce na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117,
poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104,
poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320,
z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141,
poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683) oraz niepubliczne pla-
cówki dzia∏ajàce na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej
(Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668,
Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r.
Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz
z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89,
poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349
i Nr 154, poz. 1792) prowadzone przez koÊcielne
osoby prawne;

3) „nauczycielach” — rozumie si´ przez to nauczycie-
li i wychowawców zatrudnionych w wymiarze co
najmniej 1/2 obowiàzkowego wymiaru zaj´ç,
w przedszkolach lub placówkach;

4) „dyrektorach” — rozumie si´ przez to osoby kieru-
jàce przedszkolami i placówkami.

§ 2. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach lub
placówkach obowiàzani sà rzetelnie realizowaç zada-
nia zwiàzane z powierzonym im stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami przedszkola lub placówki:
dydaktycznà, wychowawczà i opiekuƒczà; wspieraç
ka˝dego ucznia w jego rozwoju oraz dà˝yç do pe∏ni
w∏asnego rozwoju osobowego. Nauczyciele obowiàza-
ni sà kszta∏ciç i wychowywaç m∏odzie˝ w umi∏owaniu
Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej, w atmosferze wolnoÊci sumienia i szacun-
ku dla ka˝dego cz∏owieka, dbaç o kszta∏towanie
u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie
z ideà demokracji, pokoju i przyjaêni mi´dzy ludêmi
ró˝nych narodów, ras i Êwiatopoglàdów.

§ 3. Praca nauczycieli zatrudnionych w przedszko-
lach lub placówkach podlega ocenie w ka˝dym czasie
na ich wniosek, a tak˝e z inicjatywy dyrektora lub na
wniosek organu prowadzàcego. Praca nauczycieli, któ-
rym powierzono stanowiska dyrektorów w przedszko-
lach lub placówkach, podlega ocenie na ich wniosek
lub na wniosek organu prowadzàcego. W przypadku
gdy dyrektorem przedszkola lub placówki jest osoba
nieposiadajàca kwalifikacji pedagogicznych, oceny
pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upowa˝niony
przez organ prowadzàcy. Przepisy art. 6a ust. 4—10
Karty Nauczyciela stosuje si´ odpowiednio.

§ 4. Stanowiska nauczycieli w przedszkolach lub
placówkach mogà zajmowaç osoby, które:

1) posiadajà wy˝sze wykszta∏cenie z odpowiednim
przygotowaniem pedagogicznym lub ukoƒczy∏y
zak∏ad kszta∏cenia nauczycieli i podejmujà prac´ na
stanowisku, do którego sà to wystarczajàce kwali-
fikacje;

2) przestrzegajà podstawowych zasad moralnych;

3) spe∏niajà warunki zdrowotne niezb´dne do wyko-
nywania zawodu.

§ 5. W przedszkolach lub placówkach stanowiska
nauczycieli mogà zajmowaç osoby posiadajàce kwali-
fikacje wymagane od nauczycieli, okreÊlone odpo-
wiednio w przepisach dotyczàcych kwalifikacji wyma-
ganych od nauczycieli oraz okreÊlenia szkó∏ i wypad-
ków, w których mo˝na zatrudniç nauczycieli niemajà-
cych wy˝szego wykszta∏cenia lub ukoƒczonego zak∏a-
du kszta∏cenia nauczycieli albo w przepisach dotyczà-
cych placówek dzia∏ajàcych na podstawie przepisów
o pomocy spo∏ecznej.

§ 6. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach lub
placówkach oraz dyrektorzy tych przedszkoli i placó-
wek mogà ubiegaç si´ o stopnie awansu zawodowego
w trybie i na zasadach okreÊlonych w art. 9a—9i Karty
Nauczyciela.

§ 7. Do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach
lub placówkach przepis art. 26 Karty Nauczyciela sto-
suje si´ odpowiednio.

§ 8. „Medal Komisji Edukacji Narodowej” nadawa-
ny b´dzie nauczycielom zatrudnionym w przedszko-
lach lub placówkach za szczególne zas∏ugi dla oÊwiaty
i wychowania. Przepisy art. 51 ust. 2 i 3 Karty Nauczy-
ciela stosuje si´ odpowiednio.

§ 9. Nauczyciele mianowani i dyplomowani zatrud-
nieni w przedszkolach lub placówkach podlegajà odpo-
wiedzialnoÊci dyscyplinarnej za uchybienia godnoÊci
zawodu nauczyciela lub obowiàzkom, o których mowa
w § 2. Przepisy art. 75 ust. 2 oraz art. 76—85 Karty Na-
uczyciela stosuje si´ odpowiednio.

§ 10. Nauczyciele oraz cz∏onkowie ich rodzin majà
prawo do zaopatrzenia emerytalnego okreÊlonego
w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, z uwzgl´dnieniem przepi-
sów Karty Nauczyciela, z tym ˝e nauczyciele zaliczani
sà do pracowników wykonujàcych prac´ w szczegól-
nym charakterze. Przepisy art. 87—90 Karty Nauczycie-
la stosuje si´ odpowiednio.

§ 11. Traci moc zarzàdzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu uprawnieƒ i obowiàzków nauczycieli
i wychowawców zatrudnionych w szko∏ach (placów-
kach) prowadzonych przez osoby prawne KoÊcio∏a Ka-
tolickiego (M. P. Nr 30, poz. 316).

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka
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