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 28.11.2017 Gazeta Pomorska str. 4 Chojnice, autor: Ewa Abramczyk-Boguszewska 
... Dlatego też właśnie do niego zwrócili się związkowcy z ZNP oraz oświatowej Solidarności o jej zawetowanie. • Ustawa 

zmienia przepisy zawarte w Karcie nauczyciela, a dotyczące m.in. uzyskania awansu zawodowego, korzystania z urlopu 
zdrowotnego, a także wprowadza obowiązkową ocenę nauczyciela wystawianą przez dyrektora szkoły co trzy lata. ... 
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Związek Nauczycielstwa Polskiego 
 

Bronią karty. I chcą weta 
28.11.2017    Gazeta Pomorska     str. 4    Chojnice, 

autor: Ewa Abramczyk-Boguszewska     

Oświata 
Związkowcy proszą prezydenta o weto wobec zmian w Karcie nauczyciela. Chodzi o urlopy zdrowotne, dłuższą 
ścieżkę awansu i ocenę belfra. 
 

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych została już przyjęta przez Sejm i Senat, czeka tylko na podpis 
prezydenta. Dlatego też właśnie do niego zwrócili się związkowcy z ZNP oraz oświatowej Solidarności o jej 
zawetowanie. 
 Ustawa zmienia przepisy zawarte w Karcie nauczyciela, a dotyczące m.in. uzyskania awansu zawodowego, 
korzystania z urlopu zdrowotnego, a także wprowadza obowiązkową ocenę nauczyciela wystawianą przez dyrektora 
szkoły co trzy lata. Ścieżka awansu zawodowego zostanie wydłużona z 10 do 15 lat. Urlop zdrowotny będzie zaś 
udzielany wyłącznie przez lekarza medycyny pracy. 
 Każdy ze związków zawodowych wystosował osobne pismo do prezydenta Andrzeja Dudy. - Nie zgadzamy 
się z wprowadzeniem oceny moralności nauczycieli - mówi Magdalena Kaszulanis, rzecznik ZNP. - Nie wiąże się ona 
z aktywnością zawodową nauczycieli i nie jest merytoryczna. W dodatku ma być wystawiana przez dyrektora szkoły 
według kryteriów danej placówki. 
 Zgodnie z zapisem w ustawie „dyrektor (...) ustala regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli, 
odnoszące się do spełniania poszczególnych kryteriów pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole”. 
 Związkowcy z ZNP o pomoc poprosili wcześniej Pierwszą Damę. Teraz list w tej sprawie skierowali do 
prezydenta. ZNP zwraca w piśmie uwagę, że ustawa spowoduje tworzenie całkowicie różnych i nieporównywalnych 
ze sobą regulaminów oceniania. Jak twierdzi związek, wystawiona przez daną szkołę ocena „stanie się praktycznie 
niepodważalna, choćby była wysoce niesprawiedliwa. Od takiej oceny nauczyciel nie będzie miał szans skutecznie 
się odwołać”. 
 - Mamy nadzieję, że zostaniemy zaproszeni przez prezydenta na spotkanie - mówi Magdalena Kaszulanis. 
 Zdaniem regionalnych związkowców, ustawa wyrządzi wiele szkody w oświacie. - Wydłużenie ścieżki awansu 
zawodowego jest niekorzystne dla młodych nauczycieli - zauważa Mirosława Kaczyńska, prezes Oddziału ZNP w 
Bydgoszczy. - W obecnej, bardzo trudnej sytuacji nauczyciel nie ma pewności, czy dostanie pracę na prawie 2 lata i 
czy będzie mógł odbyć staż. Wydłużenie stażu to również pogorszenie sytuacji finansowej młodych nauczycieli. 
Zarabiają oni 2200 zł brutto. Dłuższe oczekiwanie na awans i tym samym choć trochę lepszą pensję będzie 
zniechęcać do zawodu. 
 ZNP podkreśla, że zlikwidowane zostaną też niektóre dodatki (socjalny i na zagospodarowanie oraz 
mieszkaniowy). Nie zgadza się z tym oświatowa Solidarność. Jej zdaniem, w ten sposób rozpowszechniane są „przez 
inną centralę związkową (...) kłamstwa na temat rzekomych likwidacji niektórych uprawnień nauczycieli”. - Nie ma 
takich planów - twierdzi Wojciech Jaranowski, rzecznik Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. - 
Nie można powiedzieć, że ustawa w całości jest zła. Pozytywne jest m.in. ujednolicenie pensum m.in. pedagogów i 
psychologów. Solidarność chce zawetowania ustawy w punktach dotyczących wydłużenia ścieżki awansu, nowej 
procedury przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia, oceny pracy nauczyciela, przyznawania dodatku 500+ dla 
nauczycieli dyplomowanych, a także obniżenia wysokości środków na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli. -
Liczymy na rozmowę z prezydentem. Chcemy, żeby patronował temu dialogowi - podkreśla Wojciech Jaranowski. 
 
ZNP: - Ocena nauczyciela wystawiona przez dyrektora stanie się niepodważalna. 
 
 
Foto podpis| Zarówno ZNP, jak i oświatowa Solidarność nie zgadzają się z tym, aby ocenę wystawiał dyrektor szkoły 
na podstawie wewnętrznych kryteriów ustalonych m.in. w porozumieniu z radą pedagogiczną. 
Foto autor| Szymon Starnawski 
 


