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Awans zawodowy nauczyciela

(ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych
(art. 76 pkt 4-12, zm. w art. 9a-9i, 9b, 9c, 9d ust. 4, 9g KN)
Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą między innymi:

 zastąpienia oceny dorobku zawodowego za okres stażu oceną pracy,
 wydłużenia stażu na stopień nauczyciela kontraktowego – 1 rok i 9 miesięcy,
 wprowadzenia dłuższych przerw między stopniami awansu – z 2 do 3 lat przed
rozpoczęciem stażu na mianowanego i z1 roku do 4 lat przed rozpoczęciem stażu na
dyplomowanego,
 Wydłużenie ścieżkę awansu zawodowego z 10 do 15 lat,
 Wprowadzono egzamin dla nauczyciela stażysty i zmieniono skład komisji

Awans zawodowy nauczycieli –
zastąpienie oceny dorobku zawodowego za okres stażu
oceną pracy
(art. 76 pkt 5 lit. a, zm. w art. 9b KN)
Art. 9b ust. 1 KN
Zastąpiono ocenę dorobku zawodowego za okres stażu oceną pracy,
uwzględniająca między innymi dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu.
Jednym z warunków nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu
zawodowego jest odbycie stażu zakończonego co najmniej dobrą oceną
pracy.

Awans zawodowy nauczycieli –
opiekun stażu
(art. 76 pkt. 6 lit. b, zm. w art. 9c ust. 5 KN

 Zadaniem opiekuna stażu jest opracowanie opinii o dorobku
zawodowym nauczyciela za okres stażu, a nie jak dotychczas
projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
w terminie 7 dni od zakończenia stażu .

Awans zawodowy nauczyciela –
dłuższy staż na stopień nauczyciela kontraktowego
(art. 76 pkt 6 lit. a, zm. w art. 9c KN)

Art. 9c ust. 1 pkt 1 oraz art. 10 ust. 2 KN
Zmiany obejmą także długość stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stażysta będzie
musiał zrealizować staż w wymiarze 1 roku i 9 miesięcy. Aby staż mógł być dokończony,
w nowelizacji przewidziano obowiązek zawarcia z nauczycielem stażystą umowy o pracę na
czas określony obejmujący dwa lata szkolne.

Awans zawodowy nauczyciela –
egzamin dla stażysty i nowy skład komisji
( art. 76 pkt 5 lit. a i pkt 10 lit a, zm. w art. 9b i art. 9g KN)
Art. 9b ust. 1 pkt 1 i art. 9g ust. 1 KN
Zastąpiono rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną przez komisję
kwalifikacyjną złożoną z przedstawicieli danej szkoły egzaminem
przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzą
osoby spoza szkoły:
 przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania oraz, jak dotychczas, dyrektor lub wicedyrektor
szkoły, a także opiekun stażu.

Awans zawodowy nauczyciela –
dłuższa przerwa między awansami
(art. 76 pkt 7 lit. a i b uofzo, zm. w art. 9d KN)
Art. 9d ust. 4 i ust. 4a (dodany) KN
Wydłużono ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela z 10 do 15 lat (z dwóch
do trzech lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień
nauczyciela mianowanego oraz z jednego roku do czterech lat okres konieczny
do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego).
Przewidziano możliwość skrócenia ścieżki awansu (nauczyciel kontraktowy
i nauczyciel mianowany – legitymujący się wyróżniającą oceną pracy – będzie
mógł rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu
w szkole co najmniej dwóch lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu
zawodowego).
Art. 130 uofzo

W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na
stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli legitymuje się co najmniej 2-letnim
okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Awans zawodowy nauczyciela –
dłuższa ścieżka awansu dyrektora szkoły, nauczycieli w urzędach,
nauczycieli urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia
pracy
(art. 76 pkt 8 uofzo, zm. w art. 9e KN)
Art. 9e ust. 1-3 KN
 Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy
wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego
co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata, oraz legitymujący się
wyróżniającą oceną pracy (nastąpi zmiana na ocenę bardzo dobrą) może
złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień
nauczyciela dyplomowanego po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia
nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego
co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 4 lat. Dotychczas było
odpowiednio 4 i 3 lata.
 Nauczyciele mianowani, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 1b, jak wyżej
(w:CKE, KO, urzędach administracji, publicznych plac. dosk. Nauczycieli, itp.).
 Nauczyciele urlopowani lub zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy przez
nieprzerwany okres co najmniej 3 lat mogą złożyć wniosek o podjęcie
postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego odpowiednio po
upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i po upływie
5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Dotychczas
odpowiednio 5 i 4 lat.

Awans zawodowy nauczyciela –
kontynuacja stażu po przywróceniu do pracy
(art. 76 pkt 9 lit. b uofzo, zm. w art. 9f KN)

Art. 9f ust. 4 KN (dodany)

W przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy,
do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 KN, zalicza się
okres stażu odbytego przed rozwiązaniem lub
wygaśnięciem stosunku pracy.

Awans zawodowy nauczyciela –
stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa
(art. 76 pkt 4 uofzo, zm. w art. 9aKN)
W art. 9a KN dodaje się ust. 5
Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się
co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania
stosunku pracy w szkole uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.
Art. 124 uofzo
Nauczyciele zatrudnieni w dniu 1 września 2018 r. w szkole, spełniający
ww. warunki, z tym dniem uzyskują z mocy prawa stopień nauczyciela
mianowanego, chyba że już uzyskali ten stopień na podstawie przepisów
dotychczasowych.

Awans zawodowy nauczyciela - przepisy przejściowe
(art. 125-127 uofzo)
Art. 125. [Postępowanie w okresie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego]
 Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty
i niezakończony przed 1 września 2018 r. jest odbywany według
dotychczasowych przepisów.
Art. 126. [Postępowanie o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego]
 Do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego,
wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się
przepisy dotychczasowe.
Art. 127. [Postępowanie po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu
zawodowego]

 W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu
zawodowego przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali
oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie
postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena dorobku
zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie
kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych
przepisów.

Awans zawodowy nauczyciela - przepisy przejściowe
(art. 128-130 uofzo)
Art. 128. [Postępowanie po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela
kontraktowego]
 W przypadku nauczyciela stażysty, który w dniu 1 września 2018 r. odbywa staż
na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczęty z początkiem roku
szkolnego 2017/2018, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela
kontraktowego jest prowadzone według dotychczasowych przepisów.
Art. 129. [Zmiana miejsca zatrudnienia w trakcie odbywania stażu na kolejny
stopień awansu zawodowego]
 W przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który
do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień
awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas
odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta
jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu.
Art. 130 [Postępowanie o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego]
 W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na
stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli legitymuje się co najmniej 2-letnim
okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela
kontraktowego.

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. poz. 1574)
Terminy w awansie:
 nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia
rozpoczęcia zajęć w szkole (bez zmian),
 dyrektor zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia
zajęć (bez zmian),
 nauczyciel obowiązany jest poprawić projekt planu rozwoju zawodowego w terminie wskazanym przez
dyrektora, nie krótszym niż 3 dni (dotychczas niezwłocznie),
 dyrektor zatwierdza poprawiony projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 7 dni od dnia jego
przedłożenia (dodano),
 w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor, w trakcie stażu, może pisemnie zobowiązać nauczyciela
do zmiany planu rozwoju zawodowego, w terminie nie krótszym niż 3 dni (dotychczas termin nie był
wskazany),
 w trakcie stażu nauczyciel może wprowadzić zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora
szkoły- dyrektor szkoły zatwierdza zmieniony plan, w terminie 7 dni od dnia jego przedłużenia (dotychczas
termin nie był wskazany),

 w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu
rozwoju zawodowego (dotychczas 30 dni) – uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły
(zapis dodany).

Rozporządzenie MEN

Terminy w awansie:
 opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły opinię o dorobku zawodowym nauczyciela
za okres stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela (dotychczas
opiekun stażu przedstawiał dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego
nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela),
 jeżeli wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego/egzaminacyjnego lub
dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych dyrektor lub właściwy organ nadający
stopień wskazuje braki i wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni (tak jak dotychczas),
 dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia
nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu/rozmowy na co najmniej
7 dni przed datą posiedzenia komisji (dotychczas 14 dni).

Rozporządzenie MEN
Warunki odbywania stażu (§4)
1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:
1) obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych zajęć
prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez
nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć, w tej samej lub innej
szkole;
2) udziału w formach doskonalenia zawodowego, określonych
w zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego;
3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki
pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek
oświatowych.
2. W trakcie stażu dyrektor szkoły obserwuje i omawia z nauczycielem
co najmniej jedne prowadzone przez niego zajęcia.

Rozporządzenie MEN
Zadania opiekuna stażu (§5)


Współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy
w zawodzie, w tym w przypadku nauczyciela stażysty zapoznanie go z dokumentami
obowiązującymi w danej szkole, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej.



Współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego,
w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego.



Wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych.



Umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez siebie
zajęć.



Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.



Dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem,
w szczególności omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez
nauczyciela.



Inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań
zawodowych.



Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu.



Przedstawienie dyrektorowi szkoły opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu,
ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz
stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela
kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego (opinię opiekun stażu przedstawia
dyrektorowi szkoły w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu).

Rozporządzenie MEN
Zadania nauczyciela stażysty w okresie stażu (§6 ust. 1)
Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela
kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien:
 poznać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły;

 uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna
stażu lub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny
w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;
 prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej
jednej godziny w miesiącu oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej
jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której
obecności zajęcia zostały przeprowadzone;
 uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie
doskonalenia metod i form pracy.

Rozporządzenie MEN
Wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (§6 ust. 2)
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego
obejmują:
 znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad
funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację
statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
 umiejętność stosowania umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz
indywidualizowania nauczania;
 w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;

 umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie
doskonalenia zawodowego;
 umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć,
z narzędzi multimedialnych i informatycznych;

 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;
 znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy
ze środowiskiem lokalnym.
(było 4/jest 8)

Rozporządzenie MEN
Zadania nauczyciela kontraktowego w okresie stażu (§7 ust. 1)
Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego w okresie odbywania stażu powinien:
 uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz
wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
 doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza
w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
 prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej
4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej
godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia
zostały przeprowadzone;
 przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły,
w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę
możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.

 (było 3/jest 4)

Rozporządzenie MEN
Wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego (§7 ust. 2)


Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:



uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na
skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości
pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym
stanowiskiem lub pełnioną funkcją;



umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;



umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;



umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do
doskonalenia warsztatu pracy;



umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;



umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych
problemów społecznych i cywilizacyjnych;



umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy
społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której
nauczyciel odbywał staż;



umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi
multimedialnych i informatycznych.



(było 5/jest 8)

Rozporządzenie MEN
Zadania nauczyciela mianowanego w okresie stażu (§8 ust. 1)
Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela
dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien:
1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy,
w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;
3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz
podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych
formach doskonalenia zawodowego;
4) przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz
dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczycieladoradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta
lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny (nie dotyczy
nauczyciela zwolnionego z obowiązku realizacji zajęć).
(było 3/jest 4)

Rozporządzenie MEN
Wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
(§ 8 ust. 3)
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują: (5/5)
1) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych
i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;
2) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez
prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli
kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub
innych zajęć dla nauczycieli;
3) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych (zadanie obligatoryjne było fakultatywne);
4) realizację co najmniej dwóch z następujących zadań: (było 3/jest 2)
a) opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły,
w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy
metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora
projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do
spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta
współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
c) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym,
a w przypadku nauczycieli języków obcych - umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym
na poziomie podstawowym,

d) opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej
w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

Rozporządzenie MEN
Dokumentacja załączona do wniosku (§ 9 ust. 1)
 Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:
 1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego
stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
 a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie
lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie
odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel
odbywał staż,
 b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez
nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
 c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego
stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty
Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo
zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania
w stosunku pracy;
 3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną
przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 4) kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną
przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Rozporządzenie MEN
Dokumentacja załączona do wniosku (§ 9 ust. 2)
Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dołącza się
dokumenty, o których mowa w poprzednim slajdzie, oraz:

 1) opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego
spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3 rozporządzenia (slajd 22 pkt 1-3) i
jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4
rozporządzenia (slajd 22 pkt 4), w szczególności ze wskazaniem uzyskanych
efektów dla nauczyciela i szkoły;
 2) kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka
obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem - jeżeli
nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c (slajd
22 pkt 4 lit. c);
 3) kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną
przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Rozporządzenie MEN
Dokumentacja załączona do wniosku (§ 9 ust. 3)
(związkowcy)
W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela, do wniosku
o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego dołącza się:
 1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także kopię
aktu nadania stopnia awansu zawodowego, poświadczone przez pracodawcę za
zgodność z oryginałem;
 2) zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów urlopowania
lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli
okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy;
 3) w przypadku nauczyciela mianowanego:
 a) opis i analizę sposobu realizacji dwóch wymagań wybranych spośród określonych
w § 8 ust. 3 pkt 1-3 rozporządzenia (slajd 22 pkt 1-3) i dwóch wymagań wybranych spośród
określonych w § 8 ust. 3 pkt 4 (slajd 22 pkt 4) , w szczególności ze wskazaniem uzyskanych
efektów dla nauczyciela i szkoły,
 b) kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na
poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez pracodawcę za zgodność
z oryginałem - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c
rozporządzenia (slajd 22 pkt 4 lit. c),
 4) sprawozdanie z realizacji w okresie ostatnich 3 lat zadań odpowiednio na rzecz oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, potwierdzone przez
właściwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcję z wyboru.

Rozporządzenie MEN
Egzamin (§12)
1. Komisja egzaminacyjna zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela
i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza
egzamin, podczas którego nauczyciel:
 1) prezentuje dorobek zawodowy;
 2) prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:
 a) zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu
związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej,
aktualnej wiedzy i przepisów prawa,
 b) wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;

 3) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań
niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo
stopnia nauczyciela mianowanego.
 2. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty
Nauczyciela (związkowcy), komisja egzaminacyjna zapoznaje się
ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz przeprowadza egzamin.
Do egzaminu powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.

Rozporządzenie MEN (§ 12)
Analiza dorobku i rozmowa
3. Komisja kwalifikacyjna zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela
i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek
zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji,
o której mowa w § 9 rozporządzenia (slajd 24), i przeprowadzonej rozmowy,
podczas której nauczyciel:
 1) prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego
w § 8 ust. 3 (slajd 22), którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego;
 2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wpływu działań i zadań
zrealizowanych przez nauczyciela w okresie stażu na podniesienie jakości pracy
szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
 3) wykazuje się umiejętnością rozwiązania wskazanego przez komisję problemu
związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem przepisów prawa;
 4) określa cele dalszej pracy i własnego rozwoju.
4. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 (związkowcy),
komisja kwalifikacyjna zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy
oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez
niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy. Do rozmowy przepis ust. 3 stosuje
się odpowiednio.

Koniec prezentacji

Dziękuję za
uwagę!!!

