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5
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 19 grudnia 2000 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kszta∏cenia si´, dla celów naukowych, artystycznych, oÊwiatowych i z innych wa˝nych przyczyn oraz ulg i Êwiadczeƒ zwiàzanych z tym
kszta∏ceniem, a tak˝e organów uprawnionych do ich udzielania.
Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy 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
oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22,
poz. 291 i Nr 122, poz. 1323) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie
do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych, zwanych dalej „nauczycielami”, zatrudnionych w pe∏nym wymiarze zaj´ç w publicznych
przedszkolach, szko∏ach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela,
zwanych dalej „szko∏ami”, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Przepisy § 2—9 rozporzàdzenia majà zastosowanie do nauczycieli, którzy odbywajà studia wy˝sze oraz
kszta∏cà si´ w zak∏adach kszta∏cenia nauczycieli na
podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora
szko∏y.
3. Skierowania na dalsze kszta∏cenie udziela nauczycielowi dyrektor szko∏y, a w szko∏ach dzia∏ajàcych
przy zak∏adach karnych, zak∏adach poprawczych
i schroniskach dla nieletnich — dyrektor tego zak∏adu,
zwani dalej „dyrektorem”, je˝eli podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczyciela jest zgodne z potrzebami szko∏y.
4. Wzór skierowania okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 2. 1. Nauczycielowi ubiegajàcemu si´ o przyj´cie
na studia w szkole wy˝szej lub wy˝szej szkole zawodowej, zwanych dalej „szko∏à wy˝szà”, przys∏uguje p∏atne zwolnienie od pracy na czas niezb´dny do za∏atwienia formalnoÊci zwiàzanych z przyj´ciem na studia i na
przystàpienie do egzaminów wst´pnych w wymiarze
∏àcznie do 6 dni roboczych.
2. Zwolnienia udziela si´ na podstawie wniosku nauczyciela.
§ 3. 1. Nauczycielowi odbywajàcemu studia zaoczne lub wieczorowe w szkole wy˝szej przys∏ugujà p∏atne urlopy szkoleniowe w ka˝dym roku studiów, przeznaczone na udzia∏ w obowiàzkowych zaj´ciach dydaktycznych oraz przygotowanie si´ i przystàpienie do egzaminów, w wymiarze:
1) na studiach zaocznych — 28 dni roboczych,
2) na studiach wieczorowych — 21 dni roboczych.
2. W ostatnim roku studiów, niezale˝nie od urlopów przewidzianych w ust. 1, nauczycielowi przys∏uguje dodatkowo 21 dni roboczych p∏atnego urlopu na

przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) oraz
przystàpienie do egzaminu magisterskiego (dyplomowego).
3. Je˝eli ostatni rok studiów w szkole obejmuje tylko jeden semestr, p∏atny urlop szkoleniowy, o którym
mowa w ust. 1, ulega skróceniu o po∏ow´.
§ 4. 1. Nauczycielowi, który przyst´puje do egzaminów z zakresu programu okreÊlonego kierunku studiów wy˝szych w systemie eksternistycznym, przys∏ugujà p∏atne zwolnienia od pracy na czas niezb´dny do
przystàpienia do tych egzaminów.
2. Na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, przys∏uguje ponadto 10 dni roboczych p∏atnego urlopu
szkoleniowego.
§ 5. 1. Nauczyciel, który nie zaliczy∏ roku studiów,
traci prawo do p∏atnego urlopu szkoleniowego oraz ulg
i Êwiadczeƒ przewidzianych w rozporzàdzeniu przez
okres powtarzania roku.
2. Dyrektor mo˝e przyznaç nauczycielowi, o którym
mowa w ust. 1, p∏atny urlop szkoleniowy oraz inne ulgi
i Êwiadczenia przewidziane w rozporzàdzeniu, je˝eli
nauczyciel powtarza rok z powodu choroby lub innych
wypadków losowych.
3. Nauczyciel powtarzajàcy rok studiów, który nie
uzyska∏ p∏atnego urlopu szkoleniowego oraz ulg
i Êwiadczeƒ w trybie, o którym mowa w ust. 2, ma prawo do bezp∏atnych zwolnieƒ od pracy na czas obowiàzkowych zaj´ç dydaktycznych i egzaminów.
§ 6. W przypadku choroby nauczyciela w czasie
trwania urlopu szkoleniowego, okres urlopu szkoleniowego przed∏u˝a si´ o okres niezdolnoÊci do pracy bàdê
udziela si´ cz´Êci urlopu szkoleniowego, niewykorzystanego z powodu niezdolnoÊci do pracy, w terminie
póêniejszym, zgodnie z wnioskiem nauczyciela.
§ 7. Nauczycielowi odbywajàcemu nauk´ w systemie wieczorowym w szkole wy˝szej dyrektor, na wniosek nauczyciela udokumentowany zaÊwiadczeniem
potwierdzajàcym rozk∏ad zaj´ç na studiach, ustala rozk∏ad czasu pracy w taki sposób, aby uczestnictwo w zaj´ciach w szkole wy˝szej nie powodowa∏o koniecznoÊci
zwalniania nauczyciela z realizacji obowiàzkowego wymiaru godzin pracy.
§ 8. 1. Nauczycielowi odbywajàcemu studia wy˝sze, w przypadku gdy nauka odbywa si´ w innej miejscowoÊci ni˝ miejsce zamieszkania lub miejsce pracy
nauczyciela, przys∏uguje zwrot kosztów przejazdu na
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obowiàzkowe zaj´cia i egzaminy oraz rycza∏t na pokrycie kosztów zakwaterowania i wy˝ywienia w czasie
obowiàzkowych zaj´ç dydaktycznych na zasadach
okreÊlonych w przepisach dotyczàcych nale˝noÊci
przys∏ugujàcych pracownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju.
2. Dyrektor mo˝e zobowiàzaç nauczyciela do przedstawienia zaÊwiadczenia o uczestnictwie w obowiàzkowych zaj´ciach dydaktycznych w szkole wy˝szej.
§ 9. 1. Urlopów i zwolnieƒ przewidzianych w rozporzàdzeniu udziela nauczycielowi dyrektor na podstawie
dokumentacji przebiegu studiów.
2. Âwiadczenia, o których mowa w § 8 ust. 1, wyp∏aca nauczycielowi dyrektor.
3. Dyrektor, w ramach posiadanych na ten cel Êrodków finansowych, mo˝e pokryç w ca∏oÊci lub w cz´Êci
op∏aty pobierane przez szko∏´ wy˝szà oraz udzieliç dodatkowego urlopu szkoleniowego.
§ 10. Nauczycielowi podejmujàcemu nauk´ w szkole wy˝szej lub zak∏adzie kszta∏cenia nauczycieli bez
skierowania dyrektor mo˝e udzieliç p∏atnego urlopu
szkoleniowego oraz ulg i Êwiadczeƒ, o których mowa
w § 2—9, w ramach posiadanych na ten cel Êrodków finansowych.
§ 11. Urlopy p∏atne dla celów naukowych, artystycznych lub oÊwiatowych mogà byç udzielane nauczycielowi w wymiarze do jednego miesiàca na opracowanie Êrodków dydaktycznych, problemów z zakresu teorii lub praktyki pedagogicznej albo innych pro-
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blemów z zakresu oÊwiaty i wychowania, które mogà
mieç znaczenie w unowoczeÊnianiu i doskonaleniu
procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz systemu
oÊwiaty i wychowania, je˝eli z tego tytu∏u nauczyciel
nie otrzymuje wynagrodzenia.
§ 12. 1. Nauczyciel mo˝e otrzymaç urlop bezp∏atny
dla celów naukowych, oÊwiatowych, artystycznych albo z innych wa˝nych przyczyn.
2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, udzielany jest
przez dyrektora na umotywowany wniosek nauczyciela na czas okreÊlony, pod warunkiem ˝e nie spowoduje to zak∏ócenia toku pracy szko∏y.
§ 13. Uprawnienia nauczycieli skierowanych na
studia doktoranckie lub przygotowujàcych rozpraw´
doktorskà poza studiami oraz na studia podyplomowe,
jak te˝ podnoszàcych swoje kwalifikacje w formach pozaszkolnych albo skierowanych na kszta∏cenie za granicà, regulujà odr´bne przepisy.
§ 14. Za czas urlopu szkoleniowego oraz p∏atnego
zwolnienia od pracy nauczyciel zachowuje prawo do
wynagrodzenia. Godziny ponadwymiarowe, przydzielone nauczycielowi w planie organizacyjnym szko∏y
i przypadajàce do realizacji w okresie urlopu szkoleniowego, traktuje si´ jak godziny faktycznie przepracowane.
§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia
2000 r. (poz. 5)

