
Wewnątrzszkolna procedura

awansu zawodowego nauczycieli

w Szkole Podstawowej

im. Janusza Korczaka

w Kleszczowie

Podstawa prawna:

Ø Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018

r. poz. 967)

Ø Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania

stopni awansu zawodowego (Dz.U.2018.1574)



Stopnie awansu
1. Nauczyciel stażysta;

2. Nauczyciel kontraktowy;

3. Nauczyciel mianowany;

4. Nauczyciel dyplomowany.

Staż

NAUCZYCIEL
STAŻYSTA

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY NAUCZYCIEL
MIANOWANY

ROZPOCZĘCIE Wraz

z początkiem roku

szkolnego (nie

później niż w ciągu

14 dni)

Wraz z początkiem roku

szkolnego (nie później

niż w ciągu 14 dni)

Wraz z początkiem

roku szkolnego (nie

później niż w ciągu 14

dni)

CZAS TRWANIA

STAŻU

rok i 9 miesięcy 2 lata i 9 miesięcy
(rok i 9 miesięcy dla

nauczycieli
posiadających co

najmniej tytuł doktora)

2 lata i 9 miesięcy
(rok i 9 miesięcy dla

nauczycieli
posiadających co

najmniej tytuł doktora)

DOKUMENTY

PRZEDKŁADANE

DYREKTOROWI

SZKOŁY

Projekt planu

rozwoju

zawodowego

Projekt planu rozwoju

zawodowego +

wniosek o rozpoczęcie

stażu

Projekt planu rozwoju

zawodowego +

wniosek o rozpoczęcie

stażu

TERMIN ZŁOŻENIA

DOKUMENTÓW

20 dni od dnia

rozpoczęcia zajęć

do 14 września do 14 września

KARENCJA 3 lata 4 lata



(2 lata w przypadku

uzyskania oceny

wyróżniającej)

(2 lata w przypadku

uzyskania oceny

wyróżniającej)

Przedłużenie stażu o czas trwania nieobecności nauczyciela w pracy dotyczy nieobecności

trwającej nieprzerwanie dłużej niż 1 miesiąc, spowodowanej:

- chorobą,

- zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy,

- urlopem (innym niż urlop wypoczynkowy, macierzyński i rodzicielski).

Nieobecność dłuższa niż 1 rok= ponowne odbycie stażu w pełnym wymiarze.

Nieobecność z powodu urlopu macierzyńskiego lub na warunkach urlopu macierzyńskiego

itp. = przedłużenie stażu o czas trwania tej nieobecności.

Łączny czas nieprzerwanej nieobecności z obu powyższych przyczyn nie może przekraczać

roku i 6 miesięcy, gdyż powoduje to ponowne odbycie stażu

w pełnym wymiarze.

Opiekun stażu i jego zadania

NAUCZYCIEL STAŻYSTA NAUCZYCIEL

KONTRAKTOWY

NAUCZYCIEL MIANOWANY

· Opiekunem zostaje nauczyciel mianowany

lub dyplomowany

· Udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w

przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu

rozwoju zawodowego nauczyciela oraz opracowanie

projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za

okres stażu

· Opracowuje opinię o dorobku zawodowym

Nie przydziela się opiekuna



nauczyciela- do 7 dni od dnia zakończenia stażu

1. 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;

2. Współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju

zawodowego, w szczególności udzielanie

mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego;

3. Wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych;

4. Umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez

siebie zajęć;

5. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż;

6. Dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą

i doświadczeniem, w szczególności omawianie z nauczycielem

zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela;

7. Inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań

zawodowych;

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

stażu.

Nauczyciel stażysta i jego zadania

Powinności

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły;

2. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu

lub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawianie

z prowadzącym obserwowane zajęcia;

3. Prowadzenie zajęć 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 omawianie ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone;

4. Uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod

i form pracy.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego:

1. Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania

szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych

zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;

3. Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;

4. Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;

5. Umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie

doskonalenia zawodowego;

6. Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi

multimedialnych i informatycznych;

7. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;

8. Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze

środowiskiem lokalnym.

Nauczyciela kontraktowy i jego zadania

Powinności

1. Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych,

opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły

i środowiska lokalnego;

2. Doskonalenie kompetencji w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza

w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów

szczególnie uzdolnionych;

3.Prowadzenie zajęć 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



omawianie ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone;

4. Przeprowadzenie co najmniej 2 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której

odbywa staż, oraz dokonanie ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-

doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej

na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie

jakości pracy szkoły.

2. Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

3. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;

4. Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do

doskonalenia warsztatu pracy;

5. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach

wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;

6. Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz

współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

7. Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty,

pomocy społecznej lub postępowania

w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

8. Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi

multimedialnych i informatycznych

Nauczyciel mianowany i jego zadania

Powinności

1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności

stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły;

3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu

jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia



zawodowego;

4. Przeprowadzenie co najmniej 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich

ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie

tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór

pedagogiczny.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

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;

4. Realizację co najmniej dwóch z następujących zadań:

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.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego



NAUCZYCIEL STAŻYSTA NAUCZYCIEL
KONTRAKTOWY

NAUCZYCIEL MIANOWANY

· Pod koniec każdego roku szkolnego przedkłada dyrektorowi szkoły cząstkowe

sprawozdanie z realizacji planu zawodowego.

· Całościowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego składa w terminie 7

dni od zakończenia stażu

Dokumentacja

Nauczyciel stażysty i nauczyciela kontraktowego:

1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego;

2. 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;

3. 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;

4. Kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez

dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

5. Kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora

szkoły za zgodność z oryginałem.

Nauczyciel mianowanego:



1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego;

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;

3. 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;

4. Kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez

dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

5. Kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora

szkoły za zgodność z oryginałem.

6. Opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w §

8 ust. 3 pkt 1–3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania

stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych

efektów dla nauczyciela i szkoły;

7. 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;

8. Kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną przez

dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Egzamin

NAUCZYCIEL STAŻYSTA NAUCZYCIEL
KONTRAK-
TOWY

NAUCZYCIEL
MIANOWANY



WARUNEKNADANIA
KOLEJNEGO

STOPNIA AWANSU
ZAWODOWEGO

Co najmniej dobra ocena

pracy oraz zdanie

egzaminu

Co najmniej dobrą

ocena pracy oraz

zdanie egzaminu

Co najmniej dobra

ocena pracy oraz

akceptacja komisji

kwalifikacyjnej

(analiza dorobku

zawodowego

nauczyciela

i rozmowa)

ORGAN NADAJĄCY
WYŻSZY STOPIEŃ

AWANSU
ZAWODOWEGO

Dyrektor szkoły Organ prowadzący
szkołę

Organ sprawujący

nadzór pedagogiczny

SKŁAD KOMISJI
EGZAMINACYJNEJ

11.Dyrektor szkoły/

wicedyrektor-

przewodniczący komisji;

2.2. Przedstawiciel organu

sprawującego nadzór

pedagogiczny;

3. 3. Przedstawiciel organu

prowadzącego szkołę;

4. 4. Ekspert z listy

ekspertów prowadzonej

przez ministra

właściwego do spraw

oświaty i wychowania;

5. 5. Opiekun stażu

1. Przedstawiciel

organu prowadzącego

szkołę-

przewodniczący

komisji;

2. Przedstawiciel

organu sprawującego

nadzór pedagogiczny;

3. Dyrektor szkoły;

4. Dwaj eksperci z

listy ekspertów

ustalonej przez

ministra właściwego

do spraw oświaty i

wychowania

1. Przedstawiciel

organu prowadzącego

szkołę-

przewodniczący

komisji;

2. Dyrektor szkoły;

3. Trzej eksperci z listy

ekspertów ustalonej

przez ministra

właściwego do spraw

oświaty i wychowania

TERMIN
POWIADOMIENIA
O TERMINIE
I MIEJSCU
EGZAMINU/
ROZMOWY

7 dni przed posiedzeniem

komisji

7 dni przed

posiedzeniem komisji

7 dni przed

posiedzeniem komisji



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.

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 i przeprowadzonej rozmowy, podczas

której nauczyciel:

1. Prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania, 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.

Komisja egzaminacyjna i komisja kwalifikacyjna podejmują rozstrzygnięcia w obecności co

najmniej 2/3 składu swoich członków.

Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych

do uzyskania stopnia awansu zawodowego w punktach według skali od 0 do 10.

Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza

się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3,

odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.



Nauczyciel zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną albo uzyskał akceptację komisji

kwalifikacyjnej, jeżeli średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

Profesor oświaty

Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy

w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel

dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy, na wniosek Kapituły do Spraw

Profesorów Oświaty może być nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty

i wychowania tytuł honorowy profesora oświaty.


