
 

ŚLĄSKIE FORUM OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ. PRZEŁOMOWE 
ZMIANY W AWANSIE ZAWODOWYM, W PROCEDURZE OCENY 

PRACY ORAZ W ZATRUDNIANIU NAUCZYCIELI WCHODZĄCE 
W ŻYCIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej w ramach 
którego zostaną omówione kwestie dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli 
w tym dyrektorów (w tej części omówione zostaną dwa rozporządzenia wykonawcze) 
oraz zagadnienia kształcenia na odległość. Na tą chwilę został przygotowany projekt 
rozporządzenia, który z pewnością do spotkania zostanie uchwalony i warto przygotować się na 
nadchodzące zmiany. 
Zapraszamy zainteresowane samorządy do przystąpienia do Forum, którego misją jest wzajemne 
wspieranie się członków poprzez spotkania szkoleniowe, dyskusje, wymianę doświadczeń 
oraz przygotowywanie wystąpień do organów nadzorczych i centralnych. 

 

 

 

 

 

 

1. Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego. 
2. Przygotowanie do zawodu nauczyciela nauczyciela – szczegółowe omówienie nowych zasad 

rozpoczynania pracy w zawodzie nauczyciela. 
3. Co z nauczycielami realizującymi awans zawodowy w poprzednio obowiązującej formule? 

Omówienie przypadków występujących w okresie przejściowym. 
4. Mentor - nowa funkcja, sposób powołania, zadania, prawo do dodatku funkcyjnego (zmiana 

regulaminu wynagradzania nauczycieli). 
5. Prowadzenie zajęć przed komisją w drugim i ostatnim roku przygotowania do zawodu - nowy 

obowiązek nauczyciela realizującego przygotowanie do zawodu. 
6. Szczegółowa analiza nowego rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego nauczycieli (w tym dyrektorów szkół) określającego między innymi: 
a) sposób odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela;  



b) tryb działania komisji wydającej opinię o przeprowadzonych zajęciach; 
c) wzór opinii o przeprowadzonych zajęciach; 
d) rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego 

lub postępowania kwalifikacyjnego. 
7. Tryb pracy komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne. 
8. Ustalenie maksymalnego okresu wyznaczonego na uzyskanie stopnia nauczyciela 

mianowanego i konsekwencje niespełnienia tego warunku. 
9. Okoliczności zobowiązujące nauczyciela do odbycia dodatkowego przygotowania do zawodu 

nauczyciela oraz jego wymiar. 
10. Warunki nadania nauczycielowi odpowiednio stopnia nauczyciela mianowanego lub 

dyplomowanego. 
11. Zastąpienie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oceną pracy. 
12. Obligatoryjna ocena pracy w drugim oraz ostatnim roku odbywania przygotowania do 

zawodu nauczyciela. 
13. Konsekwencje uzyskania negatywnej oceny pracy w drugim lub ostatnim roku przygotowania 

do zawodu nauczyciela. 
14. Omówienie nowego rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela (w tym dyrektora 

szkoły) określającego: 
a) szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym kryteria obowiązkowe, 

dodatkowe, punktację oraz kryteria oceny pracy dyrektora szkoły; 
b) tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym dyrektorów szkół; 
c) tryb postępowania odwoławczego. 

15. Zawarcie umowy na czas określony z nauczycielem rozpoczynającym pracę w szkole. 
16. Uwarunkowanie zawarcia umowy na czas nieokreślony od uzyskania przez nauczyciela 

poczatkującego co najmniej dobrej oceny pracy w drugim roku odbywania przygotowania do 
zawodu nauczyciela oraz konsekwencje uzyskania negatywnej oceny pracy. 

17. Zmiana wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli i jej skutki dla nauczycieli 
początkujących. 

18. Stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, który uzyskał stopień nauczyciela 
kontraktowego przez 1 września 2022 r. 

19. Organizowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość – nowe regulacje ustawy Prawo oświatowe oraz rozporządzenie wykonawcze. 

Członkowie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej, przedstawiciele organów prowadzących 
szkoły i placówki oświatowe - publiczne i niepubliczne, dyrektorzy i pracownicy wydziałów 
edukacji, CUW-ów, ZEAS-sów, osoby zainteresowane omawianą tematyką

 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

ŚLĄSKIE FORUM OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ. PRZEŁOMOWE ZMIANY 
W AWANSIE ZAWODOWYM, W PROCEDURZE OCENY PRACY 

ORAZ W ZATRUDNIANIU NAUCZYCIELI WCHODZĄCE W ŻYCIE W ROKU 
SZKOLNYM 2022/2023 

  

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w Hotelu Katowice,  
Katowice ul. Korfantego 9.  

 
5 października 2022 r. Szkolenie w godzinach I dzień 9.00-14.00 

  

Cena: członkowie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej w ramach składki,  
pozostałe osoby 470 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym stacjonarnym szkoleniu,  
materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,  
poczęstunek 
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 30 
marlena.gumulak@okst.pl 

 

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 
Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości 
lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Członek Forum: TAK ☐     NIE ☐ 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych 
osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl 
do 1 października 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

mailto:marlena.gumulak@okst.pl
http://www.okst.pl/

