Zmiany Karty Nauczyciela
oraz niektórych innych ustaw

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U.2022 r. Poz. 1116)

W ustawie o systemie oświaty:
 zmieniono termin egzaminu ósmoklasisty (z kwietnia na maj) –
w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych
(art. 44zt pkt 1 lit. a),
 uczeń szkoły lub oddziału prowadzącego zajęcia edukacyjne
w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym będzie
miał
możliwość
przystąpienia
do
egzaminu
ósmoklasisty
w jednym z podanych wyżej języków (art. 44zv),
 określono termin poinformowania OKE o zmianie języka obcego
nowożytnego przed terminem egzaminu ósmoklasisty (art. 44zx ust. 4),
 podane zostały zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego
(art. 44zze, art. 44zzza pkt 2 i 3).

Rozporządzenie MEiN z dnia 15 lipca 2022r. sprawie
wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty
przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023
i 2023/2024 ( Dz. U. z 2022r. poz.1591) – zawiera załącznik
określający wymagania egzaminacyjne dla egzaminu
ósmoklasisty dla lat szkolnych 2022/2023 i 2023/2024.

Rozporządzenie MEiN z dnia 2 sierpnia 2022 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. 2022 r.
poz. 1636) – określa szczegółowe warunki i sposób
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów
szkoły podstawowej, słuchaczy szkoły podstawowej
dla dorosłych oraz uczniów szkół artystycznych
realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły
podstawowej.

Rozporządzenie MEiN z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu
maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym
2022/2023 i 2023/2024 – określa wymagania
egzaminacyjne dla egzaminu maturalnego w załączniku
do rozporządzenia.

Rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie
egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2022r. poz. 1644) – określa
szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania
egzaminu maturalnego dla absolwentów posiadających
wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie
branżowe.

Zmiany w Karcie Nauczyciela zawarte w ustawie
z dnia 12 maja 2022r.

 W art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b w celu zwiększenia dostępności
i podniesienia jakości wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uzupełniono
dotychczasowe stanowiska o stanowisko pedagogów specjalnych.
 Art. 42d ust. 3, 11-14 określa łączną liczbę etatów nauczycieli
pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów
lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole,
która nie może być niższa od określonej w ww. przepisach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1593):
 wydane z uwagi na dostosowanie przepisów rozporządzenia do
zmiany Karty Nauczyciela, w której uzupełniono katalog
nauczycieli specjalistów o pedagogów specjalnych,
 określa szczegółowo zadania pedagoga specjalnego w szkole
i placówce.

Rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na
ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych
oraz
nauczycieli:
pedagogów,
pedagogów
specjalnych,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1610) – wydane w związku
z uzupełnieniem katalogu nauczycieli o pedagogów specjalnych
określa zadania realizowane bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz.

Zmiany w Prawie oświatowym zawarte w ustawie z dnia 12 maja 2022r.



Ustawa wprowadza zmianę w Prawie oświatowym
dotyczącą możliwości zawieszenia zajęć na czas oznaczony
z powodu przypadków określonych w dodanym w ustawie
art. 125a, kształcenia na odległość (art.127 ust. 16a, art. 128
ust. 4-8) w przypadkach przewidzianych w ustawie.



Skrócone zostały terminy dotyczące
rekrutacyjnego (art. 150 ust. 7, art. 158).

postępowania

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawyKarta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U.2022r. poz.1730)
Ustawa wprowadza zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące przede
wszystkim zmiany systemu awansu zawodowego i oceny pracy
nauczyciela.
 Nauczyciel podejmujący pracę w szkole (nauczyciel początkujący)
i nieposiadający stopnia awansu zawodowego będzie zatrudniony na
2 lata szkolne (art.10 ust.2 i 3) na czas określony i odbywa
przygotowanie do zawodu nauczyciela.
 Uzyskując w okresie 2 lat pracy co najmniej dobrą ocenę pracy będzie
zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony (art.10 ust. 3a).
 Przygotowanie do zawodu nauczyciela wynosi 3 lata i 9 miesięcy.
 Skrócenie przygotowania do zawodu określa art. 9ca ust. 2 i 4.
 Po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 9b ust. 1 nadany będzie
stopień nauczyciela mianowanego.



Warunkiem nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego jest
spełnienie wymagań przewidzianych w art. 9b ust. 1a, wśród
których to wymagań jest m.in. uzyskanie co najmniej bardzo dobrej
oceny i przepracowanie w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy
od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.



Nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu będzie miał
przydzielonego, przez dyrektora szkoły, mentora, którego zadania
określa art. 9ca ust. 12.



Z nauczycielem, który nie uzyskał stopnia nauczyciela mianowanego
w ciągu 6 lat od rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu
nauczyciela umowa o pracę na czas nieokreślony ulega rozwiązaniu
z końcem roku szkolnego, w którym upłynął 6 -letni okres (art. 27 KN).



Średnie wynagrodzenie nauczyciela odbywającego przygotowanie
do zawodu nauczyciela będzie stanowiło 120% kwoty bazowej
określanej corocznie w ustawie budżetowej (art. 30 ust. 3 pkt 1).

Wprowadzona została w ustawie zmiana poprzez dodanie ust. 2f w art. 42,
która stanowi, iż w ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny
tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze
niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny
w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi
konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

Przepisy przejściowe



Ustawa wprowadzająca zmiany dotyczące awansu
zawodowego i oceny pracy zawiera uregulowania,
które będą stosowane do spraw wszczętych
i niezakończonych przed dniem 1 września 2022 r.



Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy
nauczyciela wszczętych i niezakończonych przed
1 września 2022 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.



Nauczyciele, którzy do 31.08.2022 r. uzyskali stopień
nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali
stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela
mianowanego uzyskują według dotychczasowych
przepisów (mają czas do 31 sierpnia 2027 r.).



Nauczycielom, którzy przed dniem 1 września 2021 r.
nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego,
wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego skraca
się o rok.

Nauczyciele, którzy przed dniem 1 września
2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela
dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali
stopnia nauczyciela dyplomowanego, stopień
nauczyciela dyplomowanego uzyskują według
przepisów dotychczasowych.

Nauczycielom, którzy stopień nauczyciela
uzyskali lub uzyskają według przepisów
dotychczasowych i do dnia 1 września 2022 r. nie
rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela
dyplomowanego, okres pracy w szkole skraca
się na zasadach określonych w art. 12.



Rozporządzeniem MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla liceum
ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej
szkoły II stopnia wprowadzona została zmiana
w załączniku nr 1 Edukacja dla bezpieczeństwa
oraz Język mniejszości narodowej – język niemiecki.



Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2022 r.

Rozporządzenie MEiN z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia,
wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących
obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1711).
Zmiana
rozporządzenia
wprowadza
utrzymanie
dotychczasowych rozwiązań dotyczących przystępowania
uczniów, będących obywatelami Ukrainy, do egzaminu
ósmoklasisty i maturalnego.

