
Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli

W projekcie ustawy zaproponowane zostały rozwiązania dotyczące powiązania ścieżki awansu zawodowego

z oceną pracy nauczycieli oraz uzależnienie jej długości od jakości pracy nauczyciela. Zmiana ta pozwoli na

premiowanie nauczycieli wyróżniających się jakością swojej pracy.

Jednocześnie wprowadzone zostaną obligatoryjne terminy dokonywania oceny pracy powiązane ze ścieżką

awansu zawodowego.

Ocena pracy będzie dokonywana obligatoryjnie po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu

zawodowego. Wprowadzone zostaną obligatoryjne terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela również

po  zakończeniu  ścieżki  awansu  zawodowego  –  co  5  lat  pracy  w  szkole  od  dnia  uzyskania  stopnia

nauczyciela dyplomowanego.

Podstawowa  ścieżka  awansu  zawodowego  wydłuży  się  z  10  do  15  lat,  ale  będzie  też  możliwość  jej

skrócenia lub wydłużenia. Skrócenie lub wydłużenie ścieżki awansu zawodowego będzie uzależnione od

uzyskania oceny pracy na określonym poziomie.

Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy będzie mógł

rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od

dnia  nadania  poprzedniego  stopnia  awansu  zawodowego.  Możliwość  skracania  lub  wydłużania  ścieżki

awansu zawodowego w zależności od jakości pracy nauczyciela pozwoli na elastyczne, zindywidualizowane

podejście  do  rozwoju  zawodowego  nauczyciela  oraz  będzie  stanowić  dodatkowy  element  motywacyjny

umożliwiający promowanie najlepszych nauczycieli.

Wydłużony zostanie staż na stopień nauczyciela kontraktowego z 9 miesięcy

do  1  roku  i  9  miesięcy.  Dłuższy  czas  trwania  pierwszego  stażu  w  awansie,  podejmowanego  przez

nauczyciela  rozpoczynającego  pracę,  pozwoli  mu  na  zaadaptowanie  się  w  zawodzie  i  rozpoznanie

predyspozycji do wykonywania zawodu nauczyciela.

Nauczyciele  zatrudnieni  w  publicznych  szkołach  i  szkolnych  punktach  konsultacyjnych  przy

przedstawicielstwach  dyplomatycznych,  urzędach  konsularnych  i  przedstawicielstwach  wojskowych

Rzeczypospolitej Polskiej będą mogli odbywać staż na kolejne stopnie awansu zawodowego bez względu na

wymiar ich zatrudnienia.

Wprowadzony zostanie nowy dodatek – za wyróżniającą pracę. Będzie on stanowił uzupełnienie obecnego

systemu awansu zawodowego powiązanego z systemem wynagradzania.

Nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole od dnia

nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy, będzie przysługiwał dodatek

za wyróżniającą pracę w wysokości 16% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli  corocznie w ustawie

budżetowej.


