
                                                                                                                
 

Głogów, 05.12.2017 r. 
   

Dyrektorzy przedszkoli,  
szkół podstawowych  i gimnazjów 
 

 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego  
i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie  

serdecznie zaprasza na szkolenie  
 

 „Zmiany w Karcie Nauczyciela – wprowadzone od 1 stycznia2018r”  
 

Zapraszamy wszystkich dyrektorów placówek oświatowych, osoby prowadzące sprawy 

kadrowe oraz pracowników JST do udziału w szkoleniu, mającym na celu jasne 

przedstawienie zmian i ich konsekwencji na funkcjonowanie placówek oświatowych. 

I.  Ocena pracy nauczyciela: 

 wydłużona skala ocen, 

 powiązanie oceny z awansem zawodowym, 

 obligatoryjna ocena pracy dokonywana z urzędu we wskazanych ustawą terminach  

i okolicznościach, 

 szczegółowy tryb odwoławczy od ustalonej oceny, 

 ustawowa delegacja do ustalenia na poziomie szkoły i poziomie KO regulaminu 

określającego szczegółowe kryteria oceny. 

 

II.  Awans zawodowy nauczyciela: 

 stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli akademickich, 

 staż zawodowy a nieobecność w pracy lub zmiana miejsca zatrudnienia, 

 wydłużenie okresów pracy w szkole, niezbędnych dla rozpoczęcia stażu, 

 zastąpienie oceny dorobku zawodowego oceną pracy, 

 komisja egzaminacyjna dla nauczyciela stażysty. 

 

            III.        Zatrudnianie nauczycieli: 

 nauczyciel stażysta, 

 zaświadczenie z KRK – terminy, 

 zakończenie stanu nieczynnego, 

 ograniczenia wymiaru zatrudnienia. 

 

           IV.         Wynagradzanie nauczycieli: 

 dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych, 

 termin wypłaty z dołu, w ostatnim dniu miesiąca.  
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V.   Czas pracy: 

 ustawowe pensum dla psychologów, pedagogów, …, i nauczycieli wspomagających, 

 zakaz przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom na stanowiskach 

kierowniczych, 

 nauczyciele niepełnosprawni. 

 

VI.   Uprawnienia socjalne i urlopy: 

 

 likwidacja uprawnień (art. 54 – 61 KN), 

 urlop wypoczynkowy dyrektor i wicedyrektor szkoły feryjnej, 

 urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w szkole feryjnej i 

nieferyjnej, 

 wykorzystanie urlopów zaległych, 

 urlop wychowawczy, 

 opieka nad dzieckiem do lat 14, 

 urlop dla poratowania zdrowia (udzielanie, procedury, uprawnienia dyrektora, 

odwołanie od decyzji). 

 

VII.      Zmiana w art. 15 ustawy Prawo Oświatowe. 

VIII. Przepisy przejściowe. 

IX       Pytania do wykładowcy.  

 
 
Prowadzący:  Grażyna Stańko – wieloletni edukator, praktyk, wykładowca UW; 

wcześniej dyrektor wydziału kadr Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Warszawie. 

Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w sposób praktyczny i zrozumiały dla 

uczestników  udostępniając wzory niezbędnych dokumentów do wykorzystania.   
                             

Termin realizacji : 31.01.2018r    

 

Czas trwania: 6 godzin;   godz: 9:00 – 15:00 

 

Koszt:  310zł 

 

Zapewniamy:  materiały szkoleniowe, kawę, herbatę, obiad 

 

Miejsce: Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 38  

 

 

                                           Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc  

 
prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod nr tel 76 838 42 93                                

oraz dostarczenie/ przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa do dnia 12.01.2018r.  
na adres: 

ODM, ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów  
lub na adres e-mail: szkolenia@pcpppidn.eu 

 

Dyrektor PCPPPiDN 

Barbara Krzywulicz 

 


