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          Szanowny Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

w nawiązaniu do korespondencji z dnia 17 maja 2018 r. (wpłynęła do Biura 

ZPP – 23 maja 2018 r.) w sprawie przedłożenia opinii do projektu ustawy  

o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych (MK-020-974/18) poniżej uwagi Związku Powiatów Polskich.  

Szczególnie pragniemy zwrócić uwagę na art. 2 proponowanej regulacji 

dotyczący uchylenia art. 76 pkt 3 lit. n w ustawie o finansowaniu zadań 

oświatowych. Przepis ten w ustawie Karta Nauczyciela wprowadza od  

1 września 2018 r. obowiązek wydawania regulaminów określających wskaźniki 

oceny pracy nauczycieli oraz dyrektorów szkół, nauczycieli, którym czasowo 

powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły oraz nauczycieli pełniących 

w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

Przypomnijmy, że w aktualnym stanie prawnym, pomijając inne różnice, ocena 

pracy nauczycieli dokonywana jest przez dyrektora (a dyrektora przez organ 

nadzoru pedagogicznego w porozumieniu z organem prowadzącym) przy 

uwzględnieniu kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy wynikających  

z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r.  

w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu 

postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu 

oceniającego oraz spełnienia zadań nauczyciela/dyrektora określonych na 

gruncie ustawy Karta Nauczyciela. De facto sprowadza się to do tego, że 

podmiot oceniający intepretuje zapisy ustawowe oraz zapisy rozporządzenia 

dotyczące spełnienia wymagań przez osobę ocenianą i na tej podstawie 

wystawia ocenę. 



 

  

Od 1 września br. zaproponowano, aby obecną regulację rozszerzyć o przygotowanie przez podmioty 

oceniające regulaminów określających wskaźniki oceny pracy, czyli mających na celu wypracowanie na 

poziomie danej szkoły/placówki interpretacji zapisów ustawowych i zapisów nowego rozporządzenia MEN 

(które będzie określało kryteria oceny pracy, a jego proces legislacyjny już trwa: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309555) z uwzględnieniem specyfiki pracy tej szkoły/placówki. 

Opowiadamy się za przejrzystością i jasnością zapisów aktów prawnych, tak aby nie rodziły wątpliwości 

interpretacyjnych w praktyce, dlatego sygnalizujemy, że uchylenie art. 76 pkt 3 lit. n w ustawie  

o finansowaniu zadań oświatowych jest rozwiązaniem nie kompleksowym. Sprowadza się jedynie do 

pozostawienia stanu obecnego, w którym także dochodzi do sytuacji bardzo różnorodnego interpretowania 

przepisów prawa w zakresie oceny pracy nauczycieli/dyrektorów. Natomiast jak wskazali w uzasadnieniu 

projektodawcy dążą oni do jednolitego określania procedur oceny pracy we wszystkich placówkach 

polskiego systemu oświaty. Zaproponowany projekt w swej treści (art. 2) nie spełnia tego założenia.  

Zwracamy także uwagę, że konieczne jest rozważenie czy aby na pewno wprowadzenie jednolitych 

wymogów oceny pracy dla nauczycieli/dyrektorów szkół/placówek, które specyfiką pracy różnią się od 

siebie jest trafnym rozwiązaniem. Już w obecnym stanie prawnym podmioty oceniające dokonując oceny 

pracy biorą przecież pod uwagę poziom spełnienia wymagań i pracę nauczyciela/dyrektora w konkretnej 

szkole/placówce, nie dokonując rozeznania na terenie całego kraju. 

  

 

Z poważaniem, 

Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

 Ludwik Węgrzyn 

 


