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Szanowny Panie Dyrektorze,
w nawiązaniu do spotkania z Panem Ministrem Tomaszem Rzymkowskim
w Ministerstwie Edukacji i Nauki, uprzejmie przekazuję odpowiedź na zadane
przez Państwa Dyrektorów Młodzieżowych Domów Kultury pytania dotyczące
kwestii związanych z działalnością placówek.
Czy jest możliwość i w jaki sposób dołączenia do wykazu konkursów,
uprawniających do dodatkowych punktów na świadectwie - konkursów
organizowanych przez młodzieżowe domy kultury funkcjonujące na terenie
kraju?
Możliwość włączenia konkursów organizowanych przez młodzieżowe domy
kultury, uprawniających do dodatkowych punktów na świadectwie, do wykazu
konkursów, może odbywać się na postępowanie, m.in. przepisów art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe1.
Młodzieżowe Domy Kultury mogą organizować konkursy dla uczniów szkół
podstawowych, podobnie jak inne podmioty pod warunkiem, że są to konkursy
organizowane na terenie szkoły, bezpłatnie i powszechnie dostępne.
W takim przypadku organizator może zgłosić konkurs do właściwego kuratora
oświaty w celu umieszczenia w wykazie konkursów.
Zgodnie z art. 148 ww. ustawy kurator oświaty corocznie do końca lutego
podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, w danym roku szkolnym 2, oraz określa
miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.

1 Dz.U. z 2020 r. poz. 910, z późn zm.
2 o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a
i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a,
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Dlaczego nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych, w tym MDK
nie mają uprawnień do świadczeń kompensacyjnych i nie zostali włączeni
do tej grupy nauczycieli?
Na mocy art. 2 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych3 prawo do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych mają nauczyciele,
wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w:
1) publicznych i niepublicznych przedszkolach,
2) szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
3)

publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego
i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 z dnia 14 grudnia
2016 r. - Prawo oświatowe 4.

Jak z powyższego wynika, ustawodawca enumeratywnie wymienił nauczycieli,
którzy podlegają ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.
Wprowadzenie zastrzeżenia stanowiącego, iż w ustawie o nauczycielskich
świadczeniach kompensacyjnych podlegają wyłącznie nauczyciele zatrudnieni
w jednostkach systemu oświaty wymienionych w art. 2 ustawy, zdaniem
Ministerstwa świadczy o tym, że intencją ustawodawcy nie było przyznanie
prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych nauczycielom
zatrudnionym we wszystkich jednostkach wymienionych w art. 2 ustawy
– Prawo oświatowe.
Ponadto informuję, że kwestie związane z ustawą o nauczycielskich
świadczeniach kompensacyjnych należą do zakresu działania ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, do którego zwrócimy się z
prośbą o rozważenie objęcia pedagogicznych pracowników placówek
oświatowo- wychowawczych takim uprawnieniem.
Z poważaniem,

3 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 128).
4

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.).
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