ZMIANA SYSTEMU AWANSU ZAWOWEGO NAUCZYCIELI
ORAZ ZMIANY W OCENIANIU PRACY NAUCZYCIELA
Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2022 r.
Szkolenie z prawnikiem MARKIEM WALASZKIEM
Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
− właściwe stosowanie przepisów prawa oświatowego określających tryb i warunki
awansu zawodowego nauczycieli;
− właściwe stosowanie przepisów prawa oświatowego określających tryb i warunki
przeprowadzenia oceny pracy nauczyciela zgodnie z nowymi przepisami;
− właściwe stosowanie przepisów przejściowych wynikających ze zmiany przepisów o
awansie zawodowym nauczycieli i o zatrudnianiu nauczycieli.

Tematyka:
1. Nowy system awansu zawodowego w przepisach Karty Nauczyciela.
1) Likwidacja dotychczasowego systemu stopni awansu zawodowego: likwidacja stopnia
awansu zawodowego nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego.
2) „Nauczyciel początkujący” – czyli taki, który odbywa przygotowanie do zawodu
nauczyciela (zamiast stażysty i kontraktowego).
3) Stopień nauczyciela mianowanego jako pierwszy stopień awansu i pozostawienie
stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
4) Likwidacja stażu jak o warunku uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego –
wprowadzenie „okresu przygotowania do zawodu nauczyciela”).
5) Zniesienie funkcji nauczyciela opiekuna stażu i wprowadzenie funkcji „mentora”.
6) Kilkuletni okres funkcjonowania dwóch systemów przepisów o awanse zawodowym:
„stary” i „nowy” system do 2027 r.
7) Nowe przepisy o zatrudnianiu nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu
nauczyciela – w powiązaniu z czasem trwania przygotowania oraz z oceną pracy
nauczyciela.
8) Nowy system wymagań koniecznych do uzyskania stopni awansu zawodowego (poza
likwidacją stażu, likwidacja planu rozwoju zawodnego, sprawozdania z realizacji planu
rozwoju zawodowego, oceny dorobku zawodowego), w tym obowiązek prowadzenia
zajęć przez komisją.
9) Powiązanie awansu zawodowego nauczyciela z nowym system oceny pracy nauczyciela.
10) Korekta przepisów o tzw. „świadczeniu na start”.

2. Nowe rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
3. Zmiany w systemie oceny pracy nauczyciela.
1) Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela w rozporządzeniu ministra.
2) Szczegółowe kryteria oceny pracy dyrektora w rozporządzeniu ministra.
3) Szczegółowe uregulowanie systemu „punktów” przyznawanych w toku oceny oraz
przedziałów punktowych za które ma być ustalona określona ocena.
4) Nowe przepisy o odwołaniu od oceny pracy nauczyciela i od oceny pracy dyrektora
szkoły.
4. Zmiany w przepisach o zatrudnianiu nauczycieli.
5. Zmiany w przepisach o czasie pracy nauczyciela – wprowadzenie minimalnej liczby godzin
przeznaczonych na konsultacje dla uczniów i dla rodziców.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Forma: ONLINE
Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
Termin: 5 września 2021 r., godz. 10.00 – 13.15
Cena: 299 zł brutto/osobę (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe,
zaświadczenie o udziale w szkoleniu)
Konsultacje indywidualne: 350 zł +VAT/do 1 godz. dyd.
Osoba prowadząca:

Marek Walaszek

– prawnik, nauczyciel. Specjalizuje się głównie

w prawie pracy, prawie oświatowym, prawie cywilnym i prawie rodzinnym. Działalność szkoleniową i
doradczą prowadzi od 1999 r. Wspiera organy zarządzające placówkami oświatowymi w zakresie
przepisów prawa dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych, procesów realizowanych przez te
placówki oraz w zakresie stosunku pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Praktyk –
powadzi obsługę jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w zakresie prawa pracy i prawa
oświatowego. Współpracuje ze związkiem zawodowym m. in. w zakresie treści i wykonywania stosunku
pracy oraz konstruowania i zmiany aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminów pracy,
wynagradzania). Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego. Ceniony
szkoleniowiec i wykładowca, znany z atrakcyjnego i niekonwencjonalnego sposobu prowadzenia zajęć.

Zgłoszenia: TUTAJ
Więcej szkoleń: https://www.empiria.edu.pl/kalendarium

