
Zadania i obowiązki  

opiekuna stażu 
stan prawny od 1 września 2022r. 

Oprac. Anna Kiełb 



 
USTAWA 

z dnia 5 sierpnia 2022r.  

o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1730) 

 

 

Oprac. Anna Kiełb 



Art. 10. 1. Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 

2022 r. uzyskali stopień nauczyciela 

kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali 

stopnia nauczyciela mianowanego, stopień 

nauczyciela mianowanego uzyskują według 

przepisów dotychczasowych. 

 



Terminy rozpoczęcia stażu 

Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku 

szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia 

rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do 

dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta 

rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. 

2. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie 

terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie 

rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego. 



Przykładowy wniosek 

Anna Kowalska                                            Koszalin, 1 września 2022r. 

nauczyciel kontraktowy  

Szkoła Podstawowa w Koszalinie 

                                                                   Pani Anna Nowak 

                                                        Dyrektor Szkoły Podstawowej 

                                                                w Koszalinie 

 

WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE STAŻU 

 

 Na podstawie art.10 ust.1 Ustawy z 5 sierpnia 2022r. O zmianie 
ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 
poz. 1730) składam wniosek o rozpoczęcie stażu trwającego …. 1 rok i 9 
miesięcy na stopień nauczyciela mianowanego. 

 Staż rozpoczyna się1 września 2022r., a zakończy 31 maja 2023r.  

Do wniosku załączam plan rozwoju zawodowego, który będzie 
realizowany w okresie stażu. 



Opiekun stażu 
Art. 9c  ust.4.  

4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi 

kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor 

szkoły przydziela spośród nauczycieli 

mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym 

że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o 

których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2,(publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki prowadzone przez osoby publiczne oraz osoby prawne 

niebędące j.s.t) opiekunem nauczyciela stażysty i 

nauczyciela kontraktowego może być również 

nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze … 

. 



Rozdział 3a KN 

Art. 9c ust.5. Zadaniem opiekuna stażu, o którym 

mowa w ust. 4, jest 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. 

 



Własny plan rozwoju zawodowego 

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.  



Ocena dorobku zawodowego 

• po ust.5dodaje się ust.5a–5f w brzmieniu: 

„5a.Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za 
okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 
21dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym 
mowa wust.3, z uwzględnieniem stopnia 
realizacji planu rozwoju zawodowego 
nauczyciela, dyrektor szkoły: 

1)w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela 
kontraktowego – po zapoznaniu się z projektem 
oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po 
zasięgnięciu opinii rady rodziców; 



Opinia rady rodziców 

• 5b.Rada rodziców powinna przedstawić swoją 

opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku 

zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie 

opinii rady rodziców nie wstrzymuje 

postępowania, o którym mowa wust.5a 



Pozytywna ocena dorobku 

5c.Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może 
być pozytywna lub negatywna. Ocena jest 
sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz 
pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. 

5d.Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi 
służy odwołanie do organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej 
otrzymania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny 
rozpatruje odwołanie w terminie 21dni. Ocena 
dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest 
ostateczna. 



Złożenie wniosku 

7.Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy 

składają wniosek o podjęcie odpowiednio 

postępowania kwalifikacyjnego lub 

egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej 

oceny dorobku zawodowego za okres stażu.  

W razie niedotrzymania terminów złożenia 

wniosków nauczyciele ci są obowiązani do 

ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.”; 



Terminy – zakończenie stażu 31 maja 

 

 

Rozpoczęcie stażu – 1 września 

Czas na złożenie sprawozdania do dyrektora – 7dni 

Projekt oceny dorobku zawodowego od opiekuna stażu – 7 dni 

Czas na ustalenie oceny dorobku przez dyrektora (zasięgniecie opinii 
rady rodziców) – 21 dni 

Złożenie wniosku do 
dyrektora/organu prowadzącego 

najpóźniej do 30 czerwca 

Złożenie wniosku do dyrektora/ 
organu prowadzącego 

najpóźniej do 31 października 

Rozpatrzenie wniosku  

do 31 sierpnia 

Rozpatrzenie wniosku 

do 31 grudnia 

Podwyżka od 1 września Podwyżka od 1 stycznia 

 



Skład komisji egzaminacyjnej nauczyciela 

kontraktowego 

2. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje 

organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą: 

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej 

przewodniczący; 

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny; 

3) dyrektor szkoły; 

4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 



Postępowanie egzaminacyjne 

1. Komisja egzaminacyjna zapoznaje się z oceną dorobku  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. 

 



Nieobecność w trakcie stażu 

§ 9d 5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z 

powodu pozostawania w stanie nieczynnym, czasowej 

niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z 

obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop 

wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, 

trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega 

przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W 

przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest 

obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym 

wymiarze. 



Nieobecność w trakcie stażu 

5a. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z 

powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub 

urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas 

trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas 

nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o 

których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest 

dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany 

do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 

 



Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r.  

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 

nauczycieli 

(Dz. U. 2018 poz.1574) 



  art.9c ust.3 - plan rozwoju 

• 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.  



W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach - zmiany w PRZ 

§4.3. 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, lub zmienić nauczycielowi 

opiekuna stażu. 

 



Zadania opiekuna 
§ 5. 1. Do zadań opiekuna stażu należą:  

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. 



Forma planu - propozycje 

 

www.cen.edu.pl/awans zawodowy 



Struktura tabelarycznego planu rozwoju 

zawodowego –  

Wymagania niezbędne do 

uzyskania stopnia 

nauczyciela kontraktowego 

Zadania Forma/ 

sposób 

realizacji 

 

termin Uwagi o 

realizacji 

§6 ust.2/ §7 ust.2 

Plan rozwoju może zaczynać się autoprezentacją, 
samooceną własnych umiejętności, wskazaniem 
celów ogólnych rozwoju zawodowego, określeniem 
własnych mocnych i słabych stron, zaprezentowaniem 
specyfiki placówki, itp.  



Struktura tabelarycznego planu rozwoju zawodowego 

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego §6 

ust.2/ §7 ust.2 

Zadania podejmowane w 

okresie stażu 

Forma/sposób 

realizacji 

Termin 

Można również dołączyć rubrykę: sposoby ewaluacji 
działania, osoby wspierające, sposoby wykorzystania 
zdobytych w trakcie stażu wiadomości i umiejętności 
w dalszej pracy zawodowej, oczekiwane efekty, inne… 



Powinności w okresie stażu § 7 ust.1 

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego w okresie odbywania stażu powinien:  

1) uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, 

wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz 

wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego; 

2) doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, 

zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych; 

3) 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; 

4) 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. 

 



Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia 

nauczyciela mianowanego 7 ust.2 

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, 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; 

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; 

 



Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia 

nauczyciela mianowanego 7 ust.2 

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. 

 



Obserwacja dyrektora 

§ 4. 2. W trakcie stażu dyrektor szkoły obserwuje i 

omawia z nauczycielem co najmniej jedne 

prowadzone przez niego zajęcia. 

 



Sprawozdanie 

§ 4 ust.4. Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły 

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju 

zawodowego, uwzględniające efekty jego 

realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 

dni od dnia zakończenia stażu. 



Opiekun – 7 dni na projekt oceny 

dorobku 

2. Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi 

szkoły projekt oceny dorobku zawodowego 

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 

 



Dokumentowanie przebiegu 

stażu 

 

www.cen.edu.pl/awans zawodowy 



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

stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  

 – dokumentacja do komisji 

§ 9.  

1. Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego i 

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 oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność 

z oryginałem. 
 



• Powyższy zapis wskazuje, że stażysta i 

kontraktowy nie przedstawiają w komisji innych 

dokumentów niż: wniosek, kwalifikacje, 

zaświadczenie dyrektora, kopię sprawozdania i 

kopię karty oceny pracy. 


