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                                                       Dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, 

                                                                    przedstawiciele organów prowadzących szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   Szanowni Państwo,  

 
            Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie serdecznie zaprasza na 

szkolenie, które odbędzie się   08 .02. 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka, ul. Władysława Stanisława 

Reymonta 4. 

ZMIANY W USTAWIE KARTA NAUCZYCIELA OD 1 STYCZNIA 2018 r. 

 

Cele szkolenia: 

Szkolenie ma na celu przygotowanie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych do wdrażania zmian 

wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, wprowadzonej od 1 stycznia 2018 r. ustawą  

o finansowaniu zadań oświatowych. 
 

Program szkolenia: 

1. Zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli, między innymi: 

 zatrudnienie nauczyciela stażysty, 

 likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela, 

 dodatek za wyróżniającą pracę, 

 uprawnienia związane z rodzicielstwem, 

 likwidacja niektórych uprawnień socjalnych. 

2. Czas pracy nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, tzw. nauczycieli 

wspomagających; godziny ponadwymiarowe kadry kierowniczej, etaty łączone. 

3. Zasady ustalania oceny pracy nauczyciela, w tym dyrektora szkoły: 

 rozszerzenie skali oceny, 

 obligatoryjne terminy dokonywania ocen, 

 regulamin oceny pracy, 

 odwołanie od oceny pracy. 

4. Awans zawodowy nauczyciela: m.in. nowe terminy i czas trwania stażu, zmiany składu komisji   

egzaminacyjnych. 

5. Urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy: 

 nowe procedury i zakres udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, 

 urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły. 

6. Zmiany w ustawie o systemie oświaty, ustawie – Prawo oświatowe, ustawie wprowadzającej ustawę – 

Prawo oświatowe. 

7. Terminy wejścia w życie zmian. 

 

Prowadzący: Bogusława Wojtczak - były doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej 

(2013 r.); ekspert prawa oświatowego LEX Wolters Kluwer; promotor zmian w szkolnictwie zawodowym 

(certyfikat MEN); wieloletni dyrektor szkoły; trener Centrum Edukacji Obywatelskiej; egzaminator 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; trener i psychoterapeuta Gestalt; autorka wielu artykułów o tematyce 

oświatowej; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. 

 

Informacje organizacyjne 

Udział w szkoleniu dla przedstawicieli z porozumienia jest bezpłatny, dla pozostałych uczestników 

120,00 zł od osoby. Prosimy o potwierdzenie udziału do 05.02.2018 r. 

Tel. 23 654-32-47, e-mail: odnmlawa@wp.pl. 
                                                                                     Serdecznie zapraszam 

                                                                                              DYREKTOR PODN 
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