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1. Opiniowanie regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli 

Ogniwa związkowe przygotowują się do procesu opiniowania projektów regulaminów, które                       

w najbliższych tygodniach będą przekazywane przez dyrektorów szkół i placówek. 

Co do terminu opiniowania regulaminu przez zakładowe organizacje związkowe, przepisy dotyczące 

oceny pracy go nie precyzują.  Należy tu posiłkowo zastosować termin określony w ustawie o związkach 

zawodowych1. Jako projekt wewnątrzszkolnego aktu prawnego, regulamin ten powinien zostać 

skierowany do odpowiednich władz statutowych związku2 wraz z określeniem terminu przedstawienia 

opinii nie krótszego jednak niż 30 dni. Termin ten może zostać skrócony do 21 dni ze względu na ważny 

interes publiczny. Skrócenie terminu wymaga szczególnego uzasadnienia. Bieg terminu                                  

na przedstawienie opinii liczy się od dnia następującego po dniu doręczenia projektu wraz z pismem 

określającym termin przedstawienia opinii.  

W załączeniu przesyłamy wzór pisma do dyrektora szkoły zawiadamiającego o konieczności 

przedłożenia projektu regulaminu z zachowaniem 30-dniowego terminu  dla organizacji związkowej. 

Prosimy o niezwłoczne wystosowanie takich pism do dyrektorów szkół i placówek na terenie swojego 

działania.   

Uwaga! 

Informujemy, że dostępna jest już związkowa publikacja dotycząca nowych zasad oceny pracy 

nauczyciela, z której mogą skorzystać wszyscy zaangażowani w ten proces. Powinna ona znaleźć się         

w każdym ognisku ZNP. Publikacja stanowi całościowe omówienie nowych przepisów wraz                              

z przykładami praktycznymi do wykorzystania zarówno przez nauczyciela, związkowca, jak i dyrektora 

                                                           
1 Art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. 
2 W przypadku ZNP będzie to prezydium zarządu oddziału (por. art. 58 ust. 2 pkt 2 Statutu ZNP).  



szkoły. Zawiera też wzory dokumentów wytwarzanych  w procesie oceny pracy.  Cena książeczki to ok. 

6zł. Zamówienia można składać w Wydawnictwie Pedagogicznym ZNP lub drogą elektroniczną: 

handel@wydped.pl 

2. Zapoznanie się z projektem ustawy zmieniającej zasady kształcenia zawodowego 

Związek Nauczycielstwa Polskiego otrzymał do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo 

oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zawierający szereg zmian 

dotyczących kształcenia zawodowego oraz nowych regulacji spoza tego obszaru, np. awans zawodowy 

w szkołach zagranicznych, doprecyzowanie zasad udzielania urlopu dla poratowania zdrowia itd. 

Projekt ustawy dostępny jest pod linkiem: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313102/katalog/12518250#12518250 

 

 

Załącznik:  

wzór pisma do dyrektora szkoły zawiadamiającego o terminie opiniowania regulaminów oceny pracy 

nauczyciela. 
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