Dz.U.1992.85.432
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 30 października 1992 r.
w

sprawie zasad i warunków zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych
nauczycieli nie będących obywatelami polskimi.
(Dz. U. z dnia 24 listopada 1992 r.)

Na podstawie art. 95 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz.
425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54 poz. 254) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć publiczne
szkoły i placówki wymienione w art. 2 pkt 1-5, 9 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254).
§ 2. 1. W szkołach mogą być zatrudniani nauczyciele nie będący obywatelami polskimi
wtedy, gdy taka potrzeba wynika z organizacji nauczania w szkole, przede wszystkim jednak
na stanowiskach nauczycieli języków obcych.
2. Stosunek pracy z nauczycielami, o których mowa w ust. 1, nawiązuje się na
podstawie umowy o pracę na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5,
poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr
34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104,
poz. 450 oraz z 1992 r. Nr 53, poz. 252 i Nr 54, poz. 254).
3. Do nauczycieli, z którymi został zawarty stosunek pracy, o którym mowa w ust. 1,
stosuje się przepisy Karty Nauczyciela odnoszące się do nauczycieli zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę, chyba że postanowienia umów międzynarodowych stanowią
inaczej.
§ 3. Zatrudnienie w szkole nauczyciela nie będącego obywatelem polskim wymaga
zgody organu prowadzącego tę szkołę.
§ 4. Przy zatrudnianiu nauczycieli nie będących obywatelami polskimi organ wyrażający
zgodę na ich zatrudnienie może odstąpić od wymogów kwalifikacyjnych, określonych w
przepisach o kwalifikacjach nauczycieli - w zakresie wykształcenia i przygotowania
pedagogicznego - tylko wtedy, gdy taka potrzeba wynika z organizacji nauczania w szkole.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

