Najważniejsze
zmiany w prawie
oświatowym

Zmiany w Karcie
Nauczyciela

Staż rozpoczęty przed
1 września 2018 r.,
a nie zakończony do tego dnia,
realizowany będzie na
dotychczasowych zasadach.
OBOWIĄZUJĄ DOTYCHCZASOWE PRZEPISY:

ROZPORZĄDZENIE MEN Z DNIA 1 MARCA 2013R. W SPRAWIE UZYSKIWANIA
STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI

AWANS ZAWODOWY


Nowe rozporządzenie z dania 26 lipca 2018 r.
 Wydłużono

dotychczasową ścieżkę awansu zawodowego
z 10 na 15 lat:



staż na nauczyciela kontraktowego – 1 rok i 9 miesięcy



3 lata przerwy



staż na nauczyciela mianowanego - 2 lata i 9 miesięcy



4 lata przerwy



staż na nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy

AWANS ZAWODOWY


Istnieje możliwość skrócenia okresu pracy pomiędzy
uzyskaniem stopnia awansu a otwarciem stażu pod
warunkiem uzyskania wyróżniającej oceny pracy.



Możliwość skracania ścieżki awansu zawodowego w
zależności od jakości pracy nauczyciela pozwoli na
elastyczne, zindywidualizowane podejście do jego
rozwoju zawodowego oraz będzie stanowić dodatkowy
element motywacyjny umożliwiający promowanie
najlepszych w zawodzie.

AWANS ZAWODOWY


Nowe obowiązki nauczyciela stażysty:



1) poznać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły;



2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez
opiekuna stażu lub innego nauczyciela w wymiarze co najmniej jednej
godziny w miesiącu oraz omawiać z prowadzącym obserwowane
zajęcia;



3) prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co
najmniej jednej godziny w miesiącu oraz dyrektora szkoły w wymiarze
co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w
której obecności zajęcia zostały przeprowadzone;



4) uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie
doskonalenia metod i form pracy.

AWANS ZAWODOWY
 Dla

nauczyciela stażysty będzie powoływana
komisja egzaminacyjna, a nie jak do tej pory –
komisja kwalifikacyjna.

Nowa komisja egzaminacyjna będzie składała się z:
 dyrektora lub wicedyrektora jako przewodniczącego.


opiekuna stażu.
 eksperta z listy ekspertów prowadzonej przez MEN.
 przedstawiciela organu prowadzącego.





przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
przedstawiciela związku zawodowego – na wniosek nauczyciela.

AWANS ZAWODOWY


Nowe obowiązki nauczycieli realizujących staż na stopień nauczyciela
mianowanego:



1) uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz
wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;



2) doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza
w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
uczniów szczególnie uzdolnionych;



3) prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4
godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej
godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia
zostały przeprowadzone;



4) przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły,
w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę
możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.

AWANS ZAWODOWY


Nowe obowiązki nauczycieli realizujących staż na
stopień nauczyciela dyplomowanego:
 Dodatkowe

zadanie to przeprowadzenie co najmniej trzech
godzin zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich
ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczycieladoradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczycielakonsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór
pedagogiczny.



Zmienił się również zestaw zadań, z których należy obowiązkowo zrealizować
co najmniej dwa:

AWANS ZAWODOWY


Nowe obowiązki nauczycieli realizujących staż na stopień nauczyciela
dyplomowanego:


Zmienił się również zestaw zadań, z których należy obowiązkowo zrealizować co najmniej dwa:



a) opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,



b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy
metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora
projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw
podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta
współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,



c) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku
nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie
podstawowym,



d) opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie
branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

AWANS ZAWODOWY


Nowe obowiązki nauczycieli realizujących staż na stopień nauczyciela
dyplomowanego:
 Nie

ma już punktu związanego z wykonywaniem zadań na rzecz
oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi i innymi
podmiotami.



Zniknął też podpunkt 5 związany z analizą dwóch przypadków uczniów
wymagających rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych

AWANS ZAWODOWY


Po zakończeniu stażu nauczyciel będzie miał tylko 7 dni
(a nie jak do tej pory – 30) na złożenie sprawozdania z
planu rozwoju zawodowego.



Sprawozdanie będzie musiało uwzględniać efekty
realizacji stażu dla nauczyciela i szkoły.



Opiekun stażu ma obowiązek sporządzenia opinii o
dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu w
terminie 7 dni od jego zakończenia.

AWANS ZAWODOWY


Sprecyzowanie obowiązków opiekuna stażu:

1) współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go
w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym w przypadku
nauczyciela stażysty, zapoznanie go z dokumentami
obowiązującymi w danej szkole, w szczególności z dokumentacją
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
 2) współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu
planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu
pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego;
 3) wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji
obowiązków zawodowych;
 4) umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania
prowadzonych przez siebie zajęć;


AWANS ZAWODOWY


5) obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela
odbywającego staż;



6) dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i
doświadczeniem, w szczególności omawianie z nauczycielem
zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela;



7) inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do
podejmowania wyzwań zawodowych;



8) doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do
pełnienia roli opiekuna stażu.



* 7 dni na sporządzenie opinii o dorobku zawodowym
nauczyciela za okres stażu

AWANS ZAWODOWY
Wprowadzono terminy dokonywania oceny pracy
nauczyciela w powiązaniu ze ścieżką awansu
zawodowego.
 Ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana:


 obligatoryjnie

po zakończeniu stażu na każdy kolejny
stopień awansu zawodowego oraz
 co 5 lat pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia
nauczyciela kontraktowego, mianowanego
i dyplomowanego, jeżeli nauczyciel (w zależności od
posiadanego stopnia) nie rozpocznie stażu na kolejny
stopień lub zakończy ścieżkę awansu.

OCENA PRACY NAUCZYCIELA


Co 5 lat od dnia uzyskania stopnia awansu nauczyciela
kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego.



Nauczyciel podlegający ocenie będzie zobowiązany do
wypełnienia arkusza samooceny.



Ocena wyróżniająca, bardzo dobra, dobra i negatywna.



Ocena końcowa będzie ustalana po wcześniejszej
rozmowie ocenianego nauczyciela z dyrektorem.



Od oceny będzie można się odwołać.

AWANS ZAWODOWY


Nauczyciel otrzymujący dodatek za wyróżniającą pracę
będzie podlegał ocenie po 3 latach, a nie po 5. Ma to
na celu motywowanie do systematycznej pracy na
jednakowo wysokim poziomie.



Ocena wyróżniająca – wg zaleceń Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty - jest dla nauczycieli wybitnych,
legitymujących się wyjątkowymi osiągnięciami w pracy
dydaktyczno-wychowawczej.

AWANS ZAWODOWY






Nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co
najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole (od dnia nadania
stopnia nauczyciela dyplomowanego) oraz wyróżniającą
oceną pracy – będzie przysługiwał dodatek za wyróżniającą
pracę – docelowo – w wysokości 16 proc. kwoty bazowej,
określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.
Po raz pierwszy nauczyciele dyplomowani będą mogli
otrzymać ten dodatek od 1 września 2020 r., a w docelowej
wysokości pierwszy raz będzie można go otrzymać od
1 września 2022 r. (do tego czasu wysokość dodatku będzie
corocznie rosła).
Nowy dodatek – dodatek za wyróżniającą pracę będzie
stanowił uzupełnienie obecnego systemu awansu
zawodowego w powiązaniu z systemem wynagradzania.

AWANS ZAWODOWY


Do tej pory po uzyskaniu awansu na nauczyciela
dyplomowanego, nauczyciel nie miał możliwości
dalszego rozwoju zawodowego powiązanego z
aspektem finansowym.



Nowe rozwiązanie ma za zadanie motywować
nauczycieli dyplomowanych do podnoszenia
kompetencji zawodowych, co przełoży się na lepszą
jakość pracy szkoły.

AWANS ZAWODOWY


Zmiana dokumentów załączanych do wniosku



1) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe i stopień awansu będzie poświadczał
dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela,



2) do wniosku ma być dołączana kopia sprawozdania z
realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona za
zgodność z oryginałem przez dyrektora placówki,



3) należy dołączyć kopię karty oceny pracy
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora

POZOSTAŁE ZMIANY
 Dodatkowo,

poza dotychczasowymi
obowiązkami, nauczyciel JEST obowiązany
doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami
szkoły.

POZOSTAŁE ZMIANY
Zmiany dotyczące udzielania nauczycielom urlopu dla
poratowania zdrowia.
 Urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany
nauczycielowi w celu leczenia choroby zagrażającej
wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której
powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób
wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę.
 O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla
poratowania zdrowia będzie orzekał – na podstawie
wydanego przez dyrektora szkoły skierowania na badania
lekarskie – leakrz medycyny pracy, a nie jak dotychczas
lekarz pierwszego kontaktu.


POZOSTAŁE ZMIANY
 Organizacja

wycieczek szkolnych (rozporządzenie
MEN z dnia 25 maja 2018 r.):
 powstał

oficjalny wzór karty wycieczki,

 do

karty wycieczki dołącza się listę uczestników z
telefonem rodziców ucznia,

 zgoda

rodziców musi być wyrażona w formie
pisemnej,

 określono

wycieczki

szczegółowe obowiązki kierownika

