Czy dyrektor szkoły musi odnotować przyczynę braku zajęć?
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Obowiązek odnotowania w Systemie Informacji Oświatowej przyczyny nieprowadzenia zajęć nakazuje
dyrektorom szkół ustawa o systemie informacji oświatowej- tak Ministerstwo Edukacji Narodowej
odpowiedziało Rzecznikowi Praw Obywatelskich, zaniepokojonemu żądaniem resortu w czasie strajku,
aby dyrektorzy szkół wpisywali dane o strajkujących nauczycielach do tego centralnego systemu.
Podczas strajku jeden z dyrektorów warszawskich liceów został powiadomiony przez zespół MEN ds.
Systemu Informacji Oświatowej, że powinien odnotować w systemie informację o strajkujących
nauczycielach. Dalej instrukcja miała wskazywać: „Nauczycielom, którzy strajkują, należy wykazać
nieobecność, wybierając jako jej przyczynę zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na innej
podstawie. Wymagane jest podanie daty rozpoczęcia i zakończenia nieobecności”.
Rzecznik wskazał, że obowiązek rejestrowania przyczyn nieprowadzenia zajęć przez nauczycieli wynika
z ustawy o SIO oraz odpowiednich przepisów wykonawczych. Natomiast z żadnego z tych przepisów nie
wynika zaś podstawa prawna do gromadzenia danych o tym, że przyczyną nieprowadzenia zajęć był
udział nauczyciela w strajku. Dlatego RPO poprosił MEN o wskazanie podstawy prawnej przetwarzania
w ramach SIO danych o udziale nauczycieli w strajku. Jeżeli taka podstawa zostałaby wskazana, zwrócił
się o podanie dokładnego i konkretnego celu przetwarzania danych dotyczących nieprowadzenia zajęć
przez strajkujących nauczycieli.
Resort edukacji przekazał, że obowiązek odnotowania przyczyn nieprowadzenia zajęć wynika wprost z
ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Zgodnie m.in. z art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. h
dane dziedzinowe nauczyciela obejmują także przyczyny nieprowadzenia zajęć.
Według rozporządzenia MEN ws. szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w
systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych
systemu informacji oświatowej z 11 sierpnia 2017 r., przyczyny nieprowadzania zajęć obejmują:
1. urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski lub urlop na warunkach urlopu
macierzyńskiego;
2. urlop wychowawczy;
3. urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 2a Karty Nauczyciela;
4. urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych;
5. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991
r. o związkach zawodowych;
6. urlop dla poratowania zdrowia;
7. zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela;
8. zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 Karty Nauczyciela;
9. urlop udzielony na podstawie art. 68 ust. 1 Karty Nauczyciela;
10. urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu pracy;
11. przeniesienie w stan nieczynny;
12. niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy;
13. zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o
którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
14. urlop uzupełniający, o którym mowa w art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela.
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