Zmiany w Karcie Nauczyciela –
wprowadzone
od 1 stycznia 2018 r.; Tomasz Żak
Program:

1.

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.

2.

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.

3.

Zatrudnianie nauczycieli:

- nauczyciel stażysta,
- zaświadczenie z KRK – terminy,
- zakończenie stanu nieczynnego,
- ograniczenia wymiaru zatrudnienia.

4.

Wynagradzanie nauczycieli:

- dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych,
- termin wypłaty z dołu, w ostatnim dniu miesiąca.

5.

Czas pracy:

- ustawowe pensum dla psychologów, pedagogów, …, i nauczycieli
wspomagających,
- zakaz przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom na
stanowiskach kierowniczych,
- nauczyciele niepełnosprawni.

6.

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,

Wykładowca:

Tomasz Żak
- ekspert ds. oświaty
Termin i miejsce:

13 grudnia 2017 r.
(Śr),
godz. 10:00,
w Rzeszowie,
ul. Grottgera 10, sala
317
(PSS "Społem")

Cena:

130 zł
[w cenie materiały szkoleniowe
i poczęstunek]

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

17 85 218 62
2. e-mail:

szkolenia@betakom.org

http://betakom.org
zgłoszenie elektroniczne
wymaga potwierdzenia przez
BETAKOM
3. poczta:
Betakom
Rzeszów 2
Skr. Pocztowa 23

- opieka nad dzieckiem do lat 14,
- urlop dla poratowania zdrowia (udzielanie, procedury, uprawnienia
dyrektora, odwołanie od decyzji).

7.

Zmiana w art. 15 ustawy Prawo Oświatowe

8.

Przepisy przejściowe

