Warszawa, 27 kwietnia 2017 roku
Aktualny stan wdrażania reformy edukacji.
Finansowanie zadań oświatowych oraz nowe rozwiązania dla nauczycieli.
Podstawy programowe do szkół ponadpodstawowych
• Rozpoczęliśmy prekonsultacje dotyczące podstawy programowej do
poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla
publicznych szkół ponadpodstawowych. Prekonsultacje potrwają do 26 maja br.
• Na początek przekazujemy projekt podstawy z języka polskiego, matematyki,
wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, muzyki i historii
muzyki.
Sieć szkół
• Do kuratorów oświaty wpłynęło 2 816 uchwał w sprawie projektów dostosowania
sieci szkół. Oznacza to, że 98,53% samorządów przesłało uchwały do kuratorów w
celu uzyskania opinii.
Podręczniki:
• Do 25 kwietnia br. do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęły 134 wnioski
o dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego, w tym: 25 wniosków do I
etapu edukacyjnego, 109 wniosków do II etapu edukacyjnego.
• Dotychczas zawarto 378 umów z rzeczoznawcami.
• Do tej pory: 2 podręczniki zostały już dopuszczone do użytku szkolnego:
do matematyki dla klasy IV i do edukacji wczesnoszkolnej, 11 wniosków jest w
trakcie rozpatrywania, pozostałe podręczniki są w trakcie opiniowania przez
rzeczoznawców.
Wdrażanie nowej podstawy programowej – szkolenia dla nauczycieli:
• W terminie 27 lutego-7 kwietnia 2017 r. cykl 11 konferencji dotyczących nowej
podstawy programowej organizowanych przez ORE (1317 uczestników, w
tym autorzy podstaw programowych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele kuratoriów
oświaty oraz nauczyciele-konsultanci i nauczyciele-doradcy metodyczni
poszczególnych przedmiotów).
• Do końca obecnego roku szkolnego placówki doskonalenia nauczycieli
zaplanowały
w całej Polsce 4094 szkoleń z wdrażania nowej podstawy programowej, w
których udział weźmie 228 241 nauczycieli.

Bazy ofert pracy dla nauczycieli
• Obecnie w bazie ofert znajduje się 4556 ofert o wolnych stanowiskach pracy
dla nauczycieli.
Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty
• W listopadzie 2016 r. minister Anna Zalewska powołała Zespół do spraw
statusu zawodowego pracowników oświaty. W skład Zespołu wchodzą:
przedstawiciele reprezentatywnych organizacji nauczycielskich związków
zawodowych (w tym NSZZ „Solidarność”, ZNP), reprezentanci ogólnopolskich
organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ministerstw.
• Do chwili obecnej odbyło się 5 posiedzeń Zespołu: 18 listopada 2016 r.,
19 grudnia 2016 r., 10 stycznia 2017 r., 30 stycznia 2017 r., 4 kwietnia 2017 r. oraz 7
posiedzeń grup roboczych: 12 stycznia 2017 r., 20 stycznia 2017 r., 3 lutego 2017
r., 7 lutego 2017 r., 6 marca 2017 r., 15 marca 2017 r., 21 marca 2017 r.
• Kolejne spotkanie Zespołu planowane w maju br. w ramach konsultacji projektu
ustawy o finansowaniu oświaty i nowelizacji Karty Nauczyciela.
Nowe rozwiązania w finansowaniu oświaty i w pragmatyce zawodowej nauczycieli
• W II połowie maja 2017 r. przekażemy do uzgodnień międzyresortowych
i konsultacji społecznych, projekt ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych, która wprowadza także zmiany w ustawie Karta Nauczyciela.
o Zaproponowane rozwiązania były przedmiotem dyskusji I etapu prac
Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Rozmowy
dotyczyły: finansowania oświaty, wynagradzania nauczycieli, awansu
zawodowego nauczycieli, czasu pracy nauczycieli.
•

Propozycje zmian w ustawie Karta Nauczyciela
o Korzystniejsze finansowanie małych szkół,
o Uproszczenie systemu finansowania darmowych podręczników,
o W zakresie udzielania dotacji z budżetów JST,
o W finansowaniu kształcenia zawodowego w zakresie dostosowania
do potrzeb rynku pracy.

•

Czas pracy nauczycieli specjalistów
• Ujednolicenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych,
terapeutów pedagogicznych – 22 godziny pracy z dzieckiem (obecnie czas
pracy określany przez samorząd jest zróżnicowany w skali kraju i wynosi od 2038 godzin wg. danych z Systemu Informacji Oświatowej).
•

Ocena pracy nauczyciela i awans zawodowy
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o Zmiana skali oceny pracy nauczyciela.
o Jedna ocena zamiast dwóch – włączenie oceny dorobku zawodowego do
oceny pracy dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu.
o Uelastycznienie przebiegu ścieżki awansu zawodowego (możliwość
skrócenia
lub wydłużenia ścieżki awansu w zależności od jakości pracy nauczyciela).
o Nowy mechanizm motywacyjny dla nauczycieli dyplomowanych –
dodatek
do wynagrodzenia po otrzymaniu najwyższej oceny pracy (ocena będzie
obligatoryjna dla nauczycieli, po uzyskaniu stopnia nauczyciela
dyplomowanego przeprowadzana będzie co pięć lat).
o Zamiast rozmowy przed komisją kwalifikacyjną – egzamin zewnętrzny
dla nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela
kontraktowego (wydłużenie stażu z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy).
•

Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli
o W ciągu najbliższych 3 lat zwiększymy wynagrodzenia dla nauczycieli
o 15 %. Szczegółowe rozwiązania będą określone w projekcie ustawy
budżetowej na 2018 r.
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