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...................................................    ...................................................    
(imię i nazwisko opiekuna stażu)            (miejscowość i data) 
 
Opiekun stażu Pana/Pani* 
 
................................................... 
(imię i nazwisko nauczyciela 

odbywającego staż) 
        

Pani/Pan* 
 

...................................................... 
 

Dyrektor 
 

...................................................... 
             (nazwa placówki) 

 

Informacja 

o sporządzeniu projektu oceny dorobku zawodowego 

   

Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 

2019 r., poz. 2215) oraz  §5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 

2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 1574 ze zm.) przedstawiam opracowany przeze mnie projekt oceny dorobku 

zawodowego Pana/Pani* …………………….....................................................................................,  

zatrudnionego(ej) na stanowisku…………………………………………………..., za staż na stopień 

nauczyciela kontraktowego/mianowanego* zrealizowany w okresie  od dnia……………………… 

r. do dnia…………………… r.   

                                  
 
 

        ……………………………………….  
          (podpis opiekuna stażu) 

 

Załączniki:  

1. Projekt oceny dorobku zawodowego  

 
*Niepotrzebne skreślić 
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...................................................    ...................................................    
(imię i nazwisko opiekuna stażu)            (miejscowość i data) 
 
Opiekun stażu Pana/Pani* 
 
................................................... 
(imię i nazwisko nauczyciela 

odbywającego staż) 
 

nauczyciela ...................................... 
(wskazać stopień awansu zawodowego) 

w .................................................. 
               (nazwa placówki) 

Pani/Pan*  
 

...................................................... 
 

Dyrektor 
 

...................................................... 
             (nazwa szkoły) 

 

    

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO 

Działając na podstawie art. 9c ust. 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2215) oraz §5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 

lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 

2018 r., poz. 1574 ze zm.)  proponuję pozytywną/negatywną* ocenę dorobku zawodowego 

za okres stażu Pana/Pani*......................................................................................................... 

Uzasadnienie 

Pan/Pani*...................................................w okresie od dnia ................... do dnia ................... 
odbył(a) staż na stopień nauczyciela kontraktowego/mianowanego*. 
W trakcie odbywania stażu nauczyciel współpracował z opiekunem stażu w następującym 
zakresie:  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
 
(w szczególności należy uwzględnić obserwowane zajęcia prowadzone przez nauczyciela 
realizującego staż, a także np. w przypadku nauczycieli stażystów udział nauczyciela w 
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charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu) 
 

 

Pan/Pani* ................................................................ w okresie stażu zrealizował(a) 
następujące zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego: 
.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 
(wskazać: jakie działania nauczyciel podejmował w okresie stażu, w jakim stopniu zrealizował 
plan rozwoju zawodowego, jakie są efekty zrealizowanych przez nauczyciela zadań, a także 
jaki był stopień zaangażowania nauczyciela w realizację wymagań   określonych – w 
zależności od stopnia awansu zawodowego - w § 6 i §7 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli) 
 

 

............................................... 
   (podpis opiekuna stażu) 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 


