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Podstawę prawną awansu zawodowego nauczycieli stanowią:  

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191); 

 Rozporządzenie MEN z 1. marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 

nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 393). 

 

Warunki niezbędne, aby nauczyciel mógł ubiegać się i otrzymać kolejny stopień awansu zawodowego: 

 wymagane kwalifikacje (wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończenie 

zakładu kształcenia nauczycieli);  

 odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego;  

 uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej (na stopień nauczyciela kontraktowego 

i dyplomowanego) lub zdanie egzaminu (na stopień nauczyciela mianowanego). 

 

Nauczyciel może rozpocząć staż na swój wniosek, złożony do dyrektora szkoły: 

 na stopień nauczyciela mianowanego, po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat na 

stanowisku nauczyciela kontraktowego; 

 na stopień nauczyciela dyplomowanego, po przepracowaniu co najmniej roku od dnia nadania 

stopnia nauczyciela mianowanego. 

Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole, 

uzyskuje stopień nauczyciela stażysty. 

 

Wniosek o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego (nauczyciela mianowanego 

i dyplomowanego) nauczyciel musi złożyć do dyrektora nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia 

zajęć (nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 

dni od dnia rozpoczęcia zajęć). W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie tego terminu (czyli 14 

dni od dnia rozpoczęcia zajęć), nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego. Staż 

w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy; a w przypadku 

ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego – 2 lata i 9 miesięcy. 

Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może 

ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok 

i 9 miesięcy. 

 

Do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły nauczyciel dołącza projekt planu 

rozwoju zawodowego. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć zatwierdza projekt lub 

zwraca go nauczycielowi do poprawy z pisemną adnotacją określającą zakres niezbędnych zmian. 

Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie go poprawić. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

w czasie trwania stażu, dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju 

zawodowego lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu. Nauczyciel w trakcie stażu może samodzielnie 

wprowadzać zmiany do planu rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora. 

 

 

 Dyrektor szkoły powinien nauczycielowi odbywającemu staż zapewnić warunki do:  

 obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, 

w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub podobnego 

rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole;  

 udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju 

zawodowego i potrzeb szkoły;  

 korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub 

innych placówek i instytucji oświatowych. 

 



 

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego  

 

Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego nauczycieli. Nauczycielowi 

kontraktowemu stopień nauczyciela mianowanego w drodze decyzji administracyjnej nadaje organ 

prowadzący szkołę.  

 

Staż na stopień nauczyciela mianowanego 
 

W trakcie stażu nauczyciel ma przydzielonego przez dyrekcję szkoły opiekuna, którego zadaniem 

jest udzielanie pomocy w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego. Do zadań opiekuna należy 

także opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Opiekun stażu przedstawia 

dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od 

dnia zakończenia stażu przez nauczyciela. Dyrektor szkoły w oparciu o projekt oceny opracowany przez 

opiekuna stażu oraz po zasięgnięciu opinii rady rodziców, ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela 

z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 

21 dni od daty złożenia sprawozdania.  

Nauczyciel kontraktowy składa wniosek do organu prowadzącego szkołę o podjęcie postępowania 

egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku 

niedotrzymania terminu złożenia wniosku, nauczyciel ponownie odbywa staż w pełnym wymiarze. 

Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca 

otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 

31 sierpnia danego roku. Nauczyciele, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, otrzymują 

decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia 

danego roku. 

 

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują: 

 umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych 

działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach, 

 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska 

lokalnego,  

 umiejętność wykorzystywania w swojej pracy TI i K,  

 umiejętność stosowania wiedzy z zakresu z psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych 

problemów oświatowych,  

 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub 

postępowania w sprawach nieletnich. / § 7. 2. rozporządzenia MEN z 1 marca 2013 r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393)/ 

 

Zadaniem nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego jest przekonanie 

komisji, że wszystkie wymagania wynikające z rozporządzenia zostały przez niego spełnione. Ważny jest tu 

stopień realizacji planu rozwoju zawodowego. Umiejętność planowania i realizowania zaplanowanych 

działań jest istotnym elementem i świadczy o rozwoju umiejętności i konsekwencji w działaniu. 

Z prezentacji wynikać powinna istota koncepcji rozwoju indywidualnego, jak również rozwoju 

w odniesieniu do potrzeb szkoły: dlaczego taką ścieżkę rozwoju zaplanowałam, dlaczego takie zadania, jak 

odnosi się to do potrzeb szkoły? 

Prezentację należy oprzeć na konkretnych przykładach. Można sporządzić plan według wymagań 

paragrafów rozporządzenia i krok po kroku zapoznać komisję z realizacją poszczególnych punktów. 

Umiejętność przedstawienia najważniejszych działań, dokonanie samooceny, odniesienie się do dalszego 

rozwoju zawodowego, chęć kontynuacji zadań, które przyczyniły się szczególnie do rozwoju zawodowego, 

umiejętność składnej wypowiedzi bez zbędnych szczegółów, wypowiedzi ciekawej i nieprzedłużającej się 

w czasie – to sztuka przedstawienia siebie jako osoby wartościowej, komunikatywnej i świadomej efektów 

systematycznej pracy nad sobą i własnego rozwoju. 

 

 

 



Podstawowe wskazówki dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego: 

 pamiętaj o pierwszym wrażeniu; pierwsze minuty kontaktu mają z psychologicznego punktu 

widzenia ogromne znaczenie;  

 zadbaj o wizerunek osoby kompetentnej (język mowy i ciała, ubiór);  

 zadbaj o efektywną prezentację; wizualizacja pomoże podkreślić ważne elementy prezentacji;  

 zadbaj o kompozycję prezentacji:  

 panuj nad emocjami, nie pozwól, aby stres wpłynął negatywnie ma efekt końcowy twoich 

kilkuletnich działań; 

 zadbaj o zgodność dorobku z wymaganiami formalno-prawnymi;  

 zadbaj o poprawność merytoryczną prezentacji;  

 wykaż się twórczym myśleniem i wysoką skutecznością pedagogiczną. 

 

Nie zapomnij też podkreślić: 

 jakie korzyści przyniósł ci proces doskonalenia zawodowego; 

 jakie są twoje refleksje i plany, które działania chcesz kontynuować i dlaczego. 

 

Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego 
 

Zaświadczenie dyrektora szkoły o:  

 wymiarze zatrudnienia nauczyciela wraz z informacją o nauczanym przedmiocie lub rodzaju 

prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie stażu, (w przypadku nauczyciela, 

który zmienił miejsce zatrudnienia oraz nauczyciela zatrudnionego w różnych szkołach – 

zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu); 

 dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela; 

 dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego; 

 uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, 

a w przypadku nauczyciela, który w okresie stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie 

dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.  

 

Uwaga: Jeśli nauczyciel korzystał ze zwolnień lekarskich dłuższych niż miesiąc, staż wydłuża się o ten 

okres.  

 

Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje: 

 dyplom ukończenia studiów wyższych – zawodowych lub magisterskich; 

 dyplomy ukończenia studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych; 

 świadectwo lub zapis na dyplomie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych.   

 

Inne dokumenty:  

 akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego lub mianowanego wraz 

z uzasadnieniem;  

 w przypadku zmiany nazwiska – np. zamążpójście – dokument potwierdzający tę zmianę. 

 

Kopie dokumentów potwierdza dyrektor szkoły (pracodawca) swym podpisem, stawiając pieczątkę 

imienną oraz pieczęć szkoły; pisząc datę i stwierdzenie: „za zgodność z oryginałem” lub „stwierdzam 

zgodność z oryginałem”. Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone z obu stron. 

 

Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z realizacji  

 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela pozostający w dokumentacji szkoły powinien być podpisany 

przez nauczyciela oraz zatwierdzony przez dyrektora szkoły (podpis, data, pieczątka imienna, formuła: 

„zatwierdzam do realizacji”). Rozporządzenie z dnia 1 marca 2013 r. stanowi: ,,Dyrektor szkoły zatwierdza 

projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go 

nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian”. 

 



Należy pamiętać o terminie zamieszczonym w rozporządzeniu! 

 

Zgodnie z zapisem w KN (art.9c ust.3): ,,w okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju 

zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g 

ust. 10” po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu 

i sprawozdanie to pozostaje w dokumentacji szkoły. Zapis z Rozporządzenia MEN z 1 marca 2013 r. 

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego uściśla w § 4.4: ,,w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego”. 

Sprawozdanie z realizacji zadań obejmuje wszystkie zadania zrealizowane podczas stażu oraz takie, które 

nauczyciel wykonał dodatkowo – nieujęte w planie.  

O zadaniach niewykonanych z różnych przyczyn i powodów również należy wspomnieć. Plan 

rozwoju zawodowego z reguły jest dość ogólny i ramowy, a nauczyciel nie jest w stanie ściśle przewidzieć 

i zaplanować wszystkich swoich zadań (z góry na trzy lata). Trzeba pamiętać: sprawozdanie zaakceptowane 

i potwierdzone przez dyrektora jest dokumentem poświadczającym wykonanie zadań podczas stażu. 

Sprawozdanie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem i datą. Warto zamieścić na końcu 

sprawozdania następujący dopisek: Przedstawione sprawozdanie z przebiegu stażu mgr XX nauczyciela 

mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego jest zgodne z założonym planem 

rozwoju zawodowego.  

 

Jak napisać sprawozdanie do dyrektora? 
 

Sprawozdanie składane dyrektorowi szkoły po ukończeniu stażu (w celu dokonania oceny stażu) powinno 

zawierać następujące elementy: 

 tytuł;  

 informacja: kto składa sprawozdanie, nazwa szkoły, przedmiot;  

 za jaki okres (podać daty rozpoczęcia i zakończenia stażu); 

 wstęp (krótka prezentacja swej osoby, drogi zawodowej, motywacji podjęcia stażu na nauczyciela 

mianowanego);  

 sprawozdanie z zadań realizowanych podczas stażu na nauczyciela mianowanego; 

 efekty. 

Forma sprawozdania jest dowolna: może być to tekst ciągły lub tabelka. 

 

Sposób realizacji: można pisać wg planu rozwoju zawodowego i punktów w nim umieszczonych, 

a na końcu wymienić zadania zrealizowane ponad plan i zadania niezrealizowane; można pisać  wg punktów 

wymagań (§ 7.2. rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego przez nauczycieli). 

W sprawozdaniu warto umieścić diagnozę potrzeb środowiska szkolnego, informację o problemach 

pojawiających się podczas realizacji stażu, osobach wspierających realizację działań i współpracujących 

z nauczycielem. 

Jeżeli nauczyciel sporządzał aneks do planu rozwoju zawodowego podaje motywy modyfikacji 

planu. Warto także zamieścić kilka zdań podsumowujących odbyty staż i wnioski na temat dalszej drogi 

rozwoju zawodowego. Dobrze jest umieścić (pod każdym zadaniem, albo grupą zadań) krótki zapis 

obejmujący efekty (dla nauczyciela, ucznia, szkoły, środowiska), jakie przyniosły realizowane działania. 

 

Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 
 

Dyrektor szkoły w oparciu o projekt oceny opracowany przez opiekuna stażu ustala ocenę dorobku 

zawodowego nauczyciela z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela 

w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia sprawozdania. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi 

szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia stażu przez nauczyciela. 

Nauczyciel, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia przedstawia także ocenę 

za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia. 

Sprawozdanie złożone dyrektorowi szkoły jest podstawą do oceny dorobku zawodowego 

nauczyciela. Ocena dorobku może być pozytywna lub negatywna. Sporządzana jest na piśmie i zawiera 



uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. 

Dyrektor, ustalając ocenę stażu nauczyciela kontraktowego, zasięga opinii rady rodziców (rada 

rodziców na odpowiedź ma 14 dni); nieprzedstawienie opinii rady rodziców, nie wstrzymuje postępowania 

dyrektora. 

 

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela zawiera: 

 datę, pieczęć placówki, znak pisma;  

 podstawę prawną; 

 informację o terminie realizowania stażu;  

 imię i nazwisko ocenianego nauczyciela;  

 ocenę (pozytywną/negatywną); 

 uzasadnienie (stopień realizacji planu rozwoju zawodowego, odniesienie się do zadań i efektów 

realizacji zaplanowanych działań, odniesienie się do zadań niezrealizowanych, informację o 

zasięgnięciu opinii rady rodziców); 

 pouczenie (czas w jakim można złożyć odwołanie, nazwa instytucji, adres);  

 pieczęć i podpis dyrektora;  

 podpis nauczyciela, data otrzymania oceny (WAŻNE!). 

 

Nauczyciel może się odwołać od oceny dorobku zawodowego do organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna. 

 

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego 

 

Nauczyciel dyplomowany to czwarty stopień awansu zawodowego nauczycieli. Nauczycielowi 

mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego w drodze decyzji administracyjnej nadaje organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny.  

W przypadku ubiegania się nauczyciela o stopień nauczyciela dyplomowanego dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii rady rodziców ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela z uwzględnieniem stopnia 

realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia 

sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. 

Nauczyciel mianowany składa wniosek do organu nadzorującego szkołę o podjęcie postępowania 

kwalifikacyjnego w terminie 3 lat od dnia uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego (Uwaga: 

bardzo ważna data oceny). 

 

Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela 

dyplomowanego (oprócz dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o stopień nauczyciela 

mianowanego) obejmuje:  

 opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem 

uzyskanych efektów (obowiązkowe są opisy i analizy realizacji wymagań określonych § 8 ust. 2 pkt 

1, 2, 3 i 5; natomiast z punktu 4 należy wybrać co najmniej trzy podpunkty z sześciu); 

 dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu 

przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 

i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 

ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ̶  jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa 

w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d  ̶  poświadczoną kopię. 

 

Bardzo ważne! 

Nie ma już sprawozdań, a opisy i analizy dotyczą wszystkich punktów. Bardzo pożądane jest 

umieszczenie opisu i analizy każdego z punktów w oddzielnych dokumentach.  

W opisach i analizach należy przedstawiać uzyskane efekty w pracy na skutek wdrożenia 

prowadzonych przez nas działań. Należy wykazać wpływ działań na podniesienie jakości pracy szkoły i na 

doskonalenie pracy własnej.  

 



Krótka charakterystyka poszczególnych wymagań 

 

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek 

wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 

ust. 2 pkt 1). 
 

Umieszczamy tu wszystko to, co pozwoliło uzyskać pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej: 

 programy i przedsięwzięcia;  

 prowadzenie zajęć pozalekcyjnych; 

 praca z uczniem mającym trudności w nauce i uzdolnionym;  

 doskonalenie zawodowe;  

 organizacja imprez klasowych i szkolnych; 

 ciekawe formy współpracy z rodzicami, pod warunkiem, że wykażemy, iż działania te pozwoliły 

uzyskać pozytywne efekty w pracy itd. 

 

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt 2). 

 

W tym punkcie należy opisać konkretne sposoby wykorzystywania technologii informacyjnej 

i komunikacyjnej w procesie kształcenia, w badaniach pedagogicznych i psychologicznych, w terapii, 

w profilaktyce, w organizacji i zarządzaniu szkołą, w organizacji warsztatu pracy nauczyciela. Nauczyciel 

powinien dokonać analizy działań pod kątem ich efektywności i skuteczności na rzecz podnoszenia jakości 

pracy szkoły. Ważna jest spójność podjętych działań z programem rozwoju szkoły. 

 

Można tu zaprezentować następujące działania: 

• opracowywanie różnorodnych materiałów dydaktycznych (karty pracy, scenariusze zajęć, 

krzyżówki, rebusy, sprawdziany, testy, narzędzia badawcze, dyplomy, znaczki, materiały na tablice 

dydaktyczne);  

• dokonywanie wszelkich obliczeń przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego (frekwencja, składki, 

sprawozdania z wypoczynku letniego i zimowego, wykresy);  

• gromadzenie informacji poprzez Internet;  

• zachęcanie i wdrażanie uczniów do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się komputerem;  

• korzystanie z serwisów oświatowych, 

• uczestnictwo w forach dyskusyjnych dla nauczycieli; 

• publikacja w internecie własnych opracowań;  

• prowadzenie dokumentacji związanej z ubieganiem się o stopień awansu zawodowego; prowadzenie 

strony internetowej szkoły, strony przedmiotowej; 

• lekcje otwarte z wykorzystaniem TI i K;  

• wykorzystanie umiejętności informatycznych na zajęciach pozalekcyjnych, kółkach;  

• redagowanie pisemek, zajęcia informatyczne w świetlicach środowiskowych z dziećmi i młodzieżą. 

Uwaga: pamiętamy również o technologii komunikacyjnej! 

 

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie 

otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć 

dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust. 2 pkt 

3). 

 

Tutaj należy dokonać opisu i analizy m. in. prowadzenia otwartych zajęć, w szczególności dla 

nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych lub podejmowania działań związanych 

z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym. Ale nie tylko  ̶  można w tej teczce opisać publikacje 

oraz materiały (scenariusze, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, narzędzia badawcze), które udostępniło 

się innym nauczycielom, np. poprzez zamieszczenie tych materiałów w zbiorach szkolnej biblioteki, lekcje 

otwarte i inne działania prowadzone w ramach pracy zespołów przedmiotowych. 

W opisie i analizie należy w szczególności ukazać wpływ podejmowanych działań na podniesienie 

jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno-wychowawczego. Należy wskazać również na 



wymierne efekty swoich działań w odniesieniu do określonego obszaru pracy szkoły. 

Nauczyciel mianowany powinien posiadać umiejętność pracy z dorosłymi (nauczycielami), powinien 

opisać proces dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, w tym formy realizacji (zajęcia otwarte, szkolenia, 

warsztaty), efekty działań i ich skuteczność. 

Ważne jest, aby nauczyciel propagował nowatorskie rozwiązania jako wychowawca (np. dokonywał 

ewaluacji pracy wychowawczej) i jako specjalista przedmiotu, np. opublikował artykuł w czasopiśmie lub 

internecie, napisał własny program, podręcznik, opracował testy dydaktyczne, scenariusze zajęć, 

propagował przykłady stosowania aktywnych metod nauczania, ewaluacji własnej pracy, prezentował 

postawę twórczą i poszukującą.  

Nauczyciel powinien wykazać swój udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, np. poprzez 

przewodniczenie zespołowi nauczycieli, pełnienie funkcji opiekuna stażu, prowadzenie zajęć otwartych 

w ramach szkoleniowych zebrań rady pedagogicznej. Zapis rozporządzenia nie ogranicza działań 

nauczyciela jedynie do nauczycieli szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.  

W opisie i analizie powinien być przedstawiony przebieg prowadzonych zajęć lub działań pod kątem 

ich przydatności w nabywaniu umiejętności zawodowych przez nauczycieli stażystów i kontraktowych, 

informacja o efektywności i skuteczności podjętych działań, ich wpływ na pracę w zakresie dydaktyki, 

wychowania i opieki. 

 

Do tego działu można zaliczyć następujące zadania: 

 prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli 

kontraktowych;  

 podejmowanie działań w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego (warsztaty dla 

nauczycieli, prelekcje, referaty, zajęcia otwarte prowadzone w ramach szkoleniowych zebrań rady 

pedagogicznej);  

 opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom materiałów (artykuły, scenariusze zajęć itp.), 

np. poprzez opublikowanie ich w czasopismach, internecie lub zamieszczenie w zbiorach szkolnej 

biblioteki;  

 opracowane i wygłoszone referaty (dla nauczycieli i rodziców).  

 

A czego nie można umieścić w tym dziale?  
Z pewnością opieki nad praktykantami (studentami). Rozporządzenie mówi o „umiejętności 

dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami”, a praktykant nie jest jeszcze nauczycielem. 

Te działania umieszczamy w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. e („wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy 

społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami 

samorządowymi lub innymi podmiotami”). 

 

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych 

związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 

2 pkt 4 lit. A). 

 

Może to być własny program dotyczący działań dydaktycznych, który powinien spełniać wymogi 

rozporządzenia. W opisie i analizie należy uzasadnić potrzebę opracowania programu, omówić przebieg 

opracowania, proces wdrożenia programu, procedury osiągania celów, uzyskane efekty, a także umieścić 

informację o zatwierdzeniu programu do realizacji i włączeniu go do szkolnego zestawu programów.  

Można tutaj również opisać inne programy, np. program wymiany młodzieży, program konkursu 

przedmiotowego (w tym pytania i zadania, procedury postępowania), program doskonalenia nauczycieli 

w ramach zespołu przedmiotowego, program pracy z uczniem zdolnym, program pracy z uczniem 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych, program koła zainteresowań, program dotyczący działań 

opiekuńczych. 

 

Uwaga:  
Jeżeli pracowaliśmy nad programem wychowawczym szkoły, to niestety nie możemy go tutaj umieścić, 

ponieważ punkt 4a dotyczy tylko programów własnych, dotyczących działań edukacyjnych, 

wychowawczych lub opiekuńczych. 



Jeżeli w § 8 ust. 2 pkt 1 opisaliśmy programy i przedsięwzięcia, które pozwoliły uzyskać pozytywne 

efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, to absolutnie nie możemy o tych 

programach pisać ponownie. Dlatego należy najpierw zastanowić się, gdzie lepiej umieścić te 

programy – czy w par. 8 ust. 2 pkt 1 i wtedy w ogóle zrezygnować z par. 8 ust. 2 pkt 4a (chyba, że 

mamy więcej tych programów), czy też w par. 8 ust. 2 pkt 1 opisać jakieś inne działania, a programy 

zamieścić w par. 8 ust. 2 pkt 4a. Jeżeli mamy zrealizowane dwa programy lub więcej, to nie ma 

problemu  ̶  jeden można zamieścić w pkt 1, a drugi w pkt 4a. Ważne, żeby nie opisywać tego 

samego działania w różnych teczkach, jako realizacji różnych punktów rozporządzenia.  

 

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta 

komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, 

rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników 

lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta 

współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej (§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. B).  
 

Nauczyciel powinien udokumentować pełnienie wyżej wymienionych funkcji, przedstawić pisemny 

przebieg wykonywania zadań, spostrzeżenia na temat korzyści dla uczniów, szkoły i nauczyciela 

wynikających z pełnionych funkcji, na rzecz własnego rozwoju zawodowego i podwyższania jakości pracy.  

 

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych 

lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. C). 

 

Mogą to być różne działania podejmowane przez nauczyciela np. ukończenie form doskonalenia, 

które umożliwiają poszerzenie zakresu działań. Ważne jest ich wykorzystanie, na rzecz poszerzenia oferty 

programowej szkoły, np. zajęć pozalekcyjnych.  

Ponadto mogą to być szkolenia z zakresu pomiaru, ewaluacji, których ukończenie nie daje 

kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu, ale umożliwia poszerzenie wiedzy i 

umiejętności. W opisie i analizie należy wskazać również sposób wykorzystania szkoleń, np. do 

konstruowania testów, przeprowadzania ewaluacji, prowadzenia koła zainteresowań. 

Jeśli piszemy o formach doskonalenia, należy w teczce wykazać w jakim stopniu wiedza 

i umiejętności zdobyte w czasie kursu wpłynęły na poszerzenie zakresu działań szkoły i jak zostały 

zastosowane w praktyce. Żadne ukończone kursy bez wykorzystania w praktyce nie zostaną zaliczone przez 

komisję.  

Oprócz samokształcenia mogą to być akcje charytatywne oraz inne działania ukierunkowane na 

pomoc uczniom i ich rodzinom (organizowanie imprez, uroczystości, festynów na rzecz środowiska 

lokalnego) i pozostałe zadania, które poszerzają zakres działań opiekuńczych, wychowawczych 

i dydaktycznych szkoły. Należy zapoznać się z Programem Wychowawczym Szkoły i Profilaktyki, 

programem rozwoju szkoły, aby wiedzieć, które działania nauczyciela stanowią realizację podpunktu 4c. 

Mogą to być również programy realizujące zagadnienia wychowawcze (np. profilaktyczne, ale nie 

programy wychowawcze szkoły) czy prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych na rozwijanie 

zainteresowań lub organizację czasu wolnego ucznia. 

Studia podyplomowe z określonego przedmiotu nauczanego w szkole mogą być poszerzeniem 

działań szkoły w takim wypadku, kiedy nauczyciel wykorzystuje kwalifikacje w inny sposób, niż 

przewiduje to zakres jego obowiązków, np. prowadzi dodatkowe zajęcia logopedyczne, terapeutyczne czy 

organizuje dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 

Również bez zdobywania dodatkowych kwalifikacji można prowadzić zajęcia pozalekcyjne (np. 

realizujące opracowany przez nauczyciela program własny czy inny program) – to również stanowi 

poszerzenie działań szkoły. 

 

Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku 

nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na 

poziomie zaawansowanym (§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. D).  

 

Wymaganie to powinno być udokumentowane poświadczoną kopią dyplomu lub świadectwa 

potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie 



szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których 

można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 

nauczycieli.  

Jeśli nauczyciel uczy innego przedmiotu, niż język obcy, to żeby spełnić to wymaganie, musi mieć 

zaświadczenie wymienione w załączniku do tego rozporządzenia. Jeśli nauczyciel uczy języka obcego i robi 

awans jako nauczyciel języka obcego, to żeby spełnić warunek określony w literce ,,d”, musi mieć takie 

zaświadczenie dotyczące drugiego języka obcego. 

 

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we 

współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. 

E).  

 

W opisie i analizie należy przedstawić zadania realizowane we współpracy z innymi. Uwzględnić 

swój wkład w realizację zadania. Zwrócić uwagę na uzyskane efekty. Można w tym punkcie umieścić 

współpracę, np. z: domami dziecka, domami pomocy społecznej, innymi szkołami, przedszkolami, 

bibliotekami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, policją, strażą pożarną, sanepidem, 

nadleśnictwem, domami kultury, fundacjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci, itp. Można 

również umieścić w tym punkcie opiekę nad praktykantami (współpraca z uczelnią). 

Jeżeli nauczyciel był przewodniczącym komisji stypendialnej, opracowywał regulamin szkolny 

przyznawania stypendium socjalnego i innej pomocy materialnej dla uczniów, na bieżąco aktualizował ten 

regulamin, zgodnie z wytycznymi kuratorium i starostwa, to może sprawozdanie z tej działalności umieścić 

w punkcie 4e. 

 

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. F). 

 

Z pewnością ważne są osiągnięcia potwierdzone uzyskaniem np. nagrody ministra, kuratora oświaty, 

Medalu Komisji Edukacji Narodowej, odznaczeń. Nauczyciel sam decyduje, co jest dla niego znaczącym 

osiągnięciem. Zależy to miedzy innymi od specyfiki placówki: co innego może być osiągnięciem w szkole 

masowej, a co innego np. w szkole życia (w tym przypadku uznanym przez komisję osiągnięciem może być 

fakt, że dziecko opanowało samoobsługę). 

Bardzo ważne jest poprawne napisane opisu i analizy z zakresu litery ,,f”. Często rozważa się, czy 

w tym punkcie można umieścić nagrodę dyrektora szkoły. Nauczyciele mają wątpliwości, czy taka nagroda 

nie jest „zbyt słaba” do teczki. Nagrody są za konkretne działania, zatem można tu zaliczyć wszelkie 

nagrody, w tym nagrodę dyrektora. Należy tylko w sprawozdaniu szczegółowo wykazać, jakie działania 

zasłużyły na nią. 

 

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, 

z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt 5). 
 

Opis i analizę tego wymagania należy przedstawić poprzez studium dwóch przypadków (edukacyjny 

i wychowawczy). Przykładowy schemat opisu i analizy rozpoznania i rozwiązania przypadku: 

 

1. Identyfikacja problemu: 

 a) krótko nazwij zjawisko (problem), którym się zająłeś, 

 b) podaj podstawowe informacje na temat ucznia (grupy, zdarzenia), którego dotyczy analiza, 

 c) wymień główne objawy, wskazujące na istnienie problemu, 

 d) uzasadnij, dlaczego zwróciłeś uwagą na to zjawisko (problem) i danego ucznia (grupę, 

zdarzenie). 

2. Geneza i dynamika zjawiska: 

 a) opisz historię powstania zjawiska (problemu) powołując się na dane z: 

  - obserwacji, 

  - wywiadu, 

  - analizy dokumentów, 

  - informacji od osób trzecich, 

  - innych źródeł. 



 b) przedstaw wnioski dotyczące powstania problemu, 

 c) opisz rozwój zjawiska (problemu) w czasie: 

  - kiedy się zaczęło? 

  - jak długo trwa? 

  - jak przebiegało/zmieniało się (nasilenie, osłabienie)? 

3. Znaczenie problemu. 

 a) odwołując się do wybranej teorii (ewentualnie także do własnych doświadczeń) opisz 

znaczenie, jakie ma dane zjawisko (problem) dla funkcjonowania ucznia (grupy, szkoły). 

4. Prognoza. 

 a) przedstaw na podstawie własnych doświadczeń i literatury przewidywania co do 

skuteczności swoich oddziaływań: 

  - prognoza negatywna - spodziewany stan w przypadku zaniechania oddziaływań, 

  - prognoza pozytywna – stan, którego spodziewasz się po wdrożeniu oddziaływań.  

5. Propozycje rozwiązania. 

 a) sformułuj cele, 

 b) przedstaw zadania, jakie sobie postawiłeś: 

  - zadania naprawcze (terapeutyczne, korekcyjne), 

  - zadania profilaktyczne (zapobiegawcze). 

  c) przedstaw plan oddziaływań (kto? co? jak? kiedy?) 

6. Wdrażanie oddziaływań. 

 a) opisz ramowo przebieg stosowanych oddziaływań i ich skutki, 

 b) przedstaw bardziej szczegółowo przykład ilustrujący wybrane oddziaływania. 

7. Efekty oddziaływań. 

 a) przedstaw zamierzone i niezamierzone skutki oddziaływań, 

 b) porównaj prognozę pozytywną z uzyskanymi efektami. 

 

 

Podsumowanie  
 

 W punktach § 8.2.1-5 używamy formy wypowiedzi: opis i analiza.  

 Opis – przedstawienie szczegółów dotyczących wyglądu kogoś lub czegoś, przebiegu jakiegoś 

wydarzenia, działania czegoś, charakterystyka czegoś, opisanie, opisywanie. 

 Analiza – myślowe, pojęciowe wyodrębnienie cech, części lub składników badanego zjawiska lub 

przedmiotu; badanie cech elementów lub struktury czegoś oraz zachodzących między nimi 

związków (rozbiór, rozłożenie całości na składniki, badanie poszczególnych cech i właściwości 

zjawiska lub przedmiotu; badanie cech elementów lub struktury «zjawiska lub przedmiotu», którą 

tworzą oraz zachodzących między nimi związków). 

 Sprawozdanie – ustne lub pisemne przedstawienie przebiegu jakieś działalności, szczegółowe zdanie 

sprawy z czegoś, opis jakichś zdarzeń, wypadków; relacja, raport. 

 Przedstawiając opis i analizę, skupiamy się na przedstawieniu efektów, podkreślamy, jakie korzyści 

wypływają dla mnie, szkoły, uczniów.  

 

Opisując:  

 zajęcia otwarte, odpowiadamy na pytania: kto? dla kogo? kiedy? jakie założyliśmy cele dla 

obserwatorów? jakie były formy realizacji? jaka ewaluacja? jakie efekty? 

 szkolenia w ramach WDN i inne: kto i jak organizował WDN? jakie były założenia (cele)? 

ewaluacja? jakie efekty?  

 publikacje: gdzie zostało opublikowane? co? dlaczego taki temat publikacji? cel publikacji? 

spodziewane efekty? 

 

 
 


