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PROGRAM SZKOLENIA 

I część 

1. Podstawy prawne regulujące uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez n-li 

2. Zadania opiekuna stażu – dokumentacja z przebiegu stażu 

3. Powinności i wymagania na stopień n-la kontraktowego

4. Powinności i wymagania na stopień n-la   mianowanego

5. Zadania przyjęte do realizacji na okres stażu – plan rozwoju zawodowego n-la

6. Monitorowanie realizacji zadań w okresie stażu

II część

1. Sprawozdanie za okres stażu (sprawozdania cząstkowe)

2. Projekt oceny za okres stażu

3. Dokumenty związane z zakończeniem stażu składane na komisję kwalifikacyjną i  

egzaminacyjną.

4. Komisja kwalifikacyjna i egzaminacyjna – procedury, etapy 

5. Formy prezentacji dorobku zawodowego n-la przed komisją 

6. Pytania komisji 
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Statystyka aktów prawa oświatowego lub skutkującego dla prawa 

oświatowego w roku 2018 i 2019 – to ponad 100 zmian, w tym 

nowych rozporządzeń:
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W roku szkolnym 2019/2020 obowiązują:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
• Ustawa Prawo oświatowe;
• Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych;
• Rozporządzenie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu

zawodowego przez nauczycieli;
• Rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu

zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji

wymaganych od nauczycieli
• Rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny
pracy, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy,
składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania
odwoławczego.
• Rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu

zawodowego przez nauczycieli



Podstawowe obowiązki nauczyciela wynikające 

z przepisów 

Karty Nauczyciela 
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Na podstawie przepisów Karty Nauczyciela (art. 6 KN), nauczyciel obowiązany jest: 

◦ rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w 
tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę;

◦ wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

◦ dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

◦ kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku 
dla każdego człowieka;

◦ dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z 
ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i 
światopoglądów

◦ W art. 6 KN ( 01.01.2018r) do obowiązków nauczycieli dodano, że nauczyciel 
ma obowiązek doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły. 
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Awans zawodowy od 1.09.2019 r.    - STAŻ  zgodnie z KN 

Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest 

◦ spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, 

◦ odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną, 

◦ oraz w przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego - zdanie egzaminu przed 
komisją egzaminacyjną lub rozmowa przed komisją kwalifikacyjną (art. 9b ust. 1 
KN)

◦ Staż trwa, w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela 
kontraktowego -9 m-cy (art. 9c ust. 1 KN).

◦ Staż trwa, w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego i dyplomowanego 2 lata i 9 m-cy

◦ Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności 
w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego 
nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny za okres stażu (art. 9c ust. 5 KN)
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Terminy w awansie zawodowym

1. Rozpoczęcie stażu:  Z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w 

ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (do 17.09.2018 r.)

2. Plan rozwoju zawodowego:

1) Nauczyciel stażysta: przedkłada dyrektorowi w terminie 20 dni od dnia 

rozpoczęcia zajęć w szkole 

2) Pozostali nauczyciele: przedkładają plan rozwoju wraz z wnioskiem o 

rozpoczęcie stażu.

3. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole 

zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do 
poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.
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Terminy w awansie zawodowym 

4. Nauczyciel jest obowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie 
z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w 
wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. 

5. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, 
uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor szkoły 
może pisemnie zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie 
rozwoju zawodowego, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 
5 dni.

7. W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju 
zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od 
dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten 
plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym 
zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.
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ścieżka awansu zawodowego nauczyciela trwa 10 lat  
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USTAWA  KARTA  NAUCZYCIELA 

Rozdział 3a   Art. 9 a – i 

Reguły, zasady, procedury awansu zawodowego nauczyciela

Co każdy nauczyciel i opiekun stażu wiedzieć powinien?

plik KN 
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Obowiązek rozwoju zawodowego 

poprzez uzyskiwanie stopni awansu zawodowego

zmiany dotyczące awansu zawodowego nauczycieli

12BARBARA KRZYWULICZ www.pcpppidn.eu



13BARBARA KRZYWULICZ www.pcpppidn.eu



14

Z dniem 1 września 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 
oraz z dniem 1 września 2019r rozporządzenie zmieniające poprzednie.

Najważniejsze zmiany w awansie zawodowym:
• skrócenie terminu składania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
z 30 do 7 dni;
• doprecyzowanie obowiązków opiekuna stażu;
• skrócenie terminu na przedstawienie projektu oceny przez opiekuna stażu z 14 do 7 dni;
• modyfikacja zadań i wymagań na poszczególne stopnie awansu zawodowego;
• zmiany w zakresie dokumentacji załączanej do wniosku  o wszczęcie postępowania;
• zmiana w zakresie doboru eksperta;
• moduł praktyczny na egzaminach i rozmowie kwalifikacyjnej.



Obowiązujące rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli 

• Rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2018 poz. 1574)

• Rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu   zawodowego przez nauczycieli

(Dz. U. z 2019 poz. 1650)
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Omówienie rozporządzenia 

ĆWICZENIA :

1. Zadania opiekuna stażu

2. Powinności n-la kontraktowego i mianowanego

3. Zadania realizowane w ramach poszczególnych wymagań 

4. Plan rozwoju zawodowego na okres stażu  
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CZ II SZKOLENIA :    ZAKONCZENIE STAŻU

- Sprawozdanie za okres stażu

- Projekt oceny za okres stażu

- Ocena za okres stażu  

- Wniosek do właściwego organu
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