
                                                                                                             

               
 
 

                                                                                                             

Z a p r a s z a m y   
 

VII POWIATOWĄ KONFERENCJĘ INAUGURUJĄCĄ 
ROK SZKOLNY 2022/2023 

organizowaną przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy nt:  
 

„Zmiany w Karcie Nauczyciela – nowa ścieżka awansu zawodowego,  
ocena pracy i czas pracy nauczycieli od 1 września 2022 r.” 

 
Konferencja online – platforma Teams PCEiK  

 

Adresaci:  Dyrektorzy i wicedyrektorzy ze szkół i placówek Powiatu Oleśnickiego 

 

Termin:  22 września 2022 r. godz. 14.00 
 

Miejsce: Platforma Microsoft Teams  uczestnik otrzyma dostęp: nazwę użytkownika i hasło do logowania  

do  spotkania po wypełnieniu i przesłaniu:  Zgłoszenia udziału   
 

Osoba prowadząca: Roman Lorens – konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową. Specjalista  
w zakresie  zarządzania oświatą. Autor ponad 100 publikacji z zakresu nadzoru pedagogicznego  
i zarządzania  szkołą. Promotor reformy programowej oświaty MEN oraz ekspert MEN w  projekcie „Wdrożenie 
podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół   
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”. Kilkunastoletnie doświadczenia trenerskie  jako 
wykładowca na kursach kwalifikacyjnych dla kierowniczej kadry oświatowej w zakresie zarządzania oraz 
szkoleniach dla dyrektorów i nauczycieli. 

Cele główne:  Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wprowadzonymi zmianami w Karcie        
                          Nauczyciela i przepisach wykonawczych. 

Program konferencji: 
1. Zmiany przepisów prawa wynikające ze zmiany Karty Nauczyciela i przepisów wykonawczych. 

2. Nowe zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem – zmiany wynikające z nowych stopni 

awansu zawodowego. 

3. Omówienie nowych zasad  awansu, tabeli wynagrodzeń i zasad zatrudniania nauczycieli, 

rozpoczynających pracę w szkole.  

4. Nowe obowiązki przygotowania nauczyciela do zawodu. 

5. Mentor zamiast opiekuna stażu – kto będzie mógł być mentorem dla nauczyciela bez stopnia awansu 

oraz przybliżenie jego obowiązków. 

6. Przepisy przejściowe dla nauczycieli, którzy już realizują ścieżkę awansu zawodowego. 

7. Ocena pracy nauczycieli – powrót oceny pracy dokonywanej na podstawie kryteriów,  

terminy ocen pracy. 

8. Przydzielanie godzin dostępności, zasady proporcjonalności i rozliczania realizacji. 

Konferencja  ma charakter otwarty. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.  

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest wypełnienie zgłoszenia w formie elektronicznej  

oraz uczestnictwo potwierdzone na podstawie aktywnego logowania podczas konferencji. 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

https://forms.gle/8HxmUXDQ22xjcZ2C8
http://www.pceik.pl/

