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Stanowisko nr 8
Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
w sprawie oceny pracy nauczyciela
Walne Zebranie Delegatów KSOiW NSZZ „Solidarność” domaga się od rządu RP
usunięcia z Karty Nauczyciela nowego przepisu dotyczącego oceny pracy nauczyciela i
przywrócenia jego poprzedniego brzmienia z dnia 27 października 2017 r.
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” od początku sprzeciwiała
się wprowadzeniu przepisu w KN zmieniającego zasady oceny pracy nauczyciela
i wprowadzającego jej obligatoryjność co trzy lata. W dalszym ciągu stoimy na stanowisku, że
poprzedni system oceny pracy nauczyciela był wystarczający.
Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że nauczyciel w miejscu pracy jest nieustannie
oceniany i kontrolowany przez dyrektora szkoły, także przez rodziców i uczniów. Uważamy,
że nowy system nie poprawi jakości nauczania, a jedynie wprowadzi dodatkową biurokrację,
chaos organizacyjny w szkołach, niezdrową rywalizację i frustrację wśród grona
pedagogicznego. Nowe przepisy grożą tym, że nauczyciel - podobnie jak przy wydłużeniu
ścieżki awansu na nauczyciela dyplomowanego z 10 do 15 lat - będzie zajmował się własnym
samorozwojem, gromadzeniem dokumentacji, zamiast koncentrować się na pracy z uczniem.
Uważamy również, że obecne przepisy nie gwarantują obiektywnej oceny jego pracy.
Zdecydowanie sprzeciwiamy się również wprowadzania szkolnych regulaminów poziomu
spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego, co zgłaszaliśmy przy opiniowaniu projektowanych zmian w tym
zakresie.
Regulaminy takie doprowadziłyby jedynie do biurokratyczno-administracyjnej metody,
według której dyrektor szkoły nie dokonywałby oceny pracy nauczycieli, lecz wystawiałby tę
ocenę według ustalonej przez siebie taryfy w szkolnym regulaminie, wprowadzonym przy
pozorowanym udziale związków zawodowych.
WZD uważa, że jakość nauczania można podnieść stwarzając lepsze warunki kształcenia,
poprzez wprowadzenie określonych standardów, jakie powinna spełniać szkoła XXI wieku, a
także poprzez zmianę systemu wynagradzania nauczycieli - podnosząc znacząco pensję
zasadniczą nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego! Trudno oczekiwać od
młodego nauczyciela, zarabiającego nieznacznie powyżej najniższej płacy w kraju,
zaangażowania i chęci rozwoju osobistego.
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