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Sprawozdanie nauczyciela 

§4 ust.5 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018r. poz. 1574 ze zm.) 

• 5. 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. 

 



Projekt oceny dorobku zawodowego 

Art.9c ust.5.KN  

• 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.  



Projekt oceny dorobku zawodowego 

§4 ust.5 Rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019r. poz. 1650) 

• 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 
koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia 
nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela 
mianowanego. 

 



21 dni na ocenę dorobku zawodowego 

Art. 9c ust. 5a KN 

5a. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres 
stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od 
dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 
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; 

2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po 
zasięgnięciu opinii rady rodziców. 

 



Pismo do rady rodziców 

• Przykładowe 
pismo do 
rady 
rodziców 



Przykładowa opinia rady rodziców 

Proszę zwrócić uwagę, 

że nie ma w 

przepisach prawa 

wymogu uzasadnienia. 



Treść oceny dorobku 
• Art.9c ust. 5a.  

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres 
stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni 
od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa 
w ust. 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;  

• 2) w przypadku nauczyciela mianowanego – po 
zasięgnięciu opinii rady rodziców.  



• 5c. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela 

może być pozytywna lub negatywna. Ocena 

jest sporządzana na piśmie i zawiera 

uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości 

wniesienia odwołania.  



Elementy oceny dorobku zawodowego 

Ocena dorobku zawodowego za okres stażu: 

• Ma być sporządzona na piśmie 

• Ma uwzględniać sposób realizacji przez 
nauczyciela zadań z planu rozwoju 

• Zawierać określenie 
POZYTYWNA/NEGATYWNA 

• Zawierać uzasadnienie 

• Zawierać pouczenie o możliwości wniesienia 
odwołania  



Stopień realizacji zadań  

z planu rozwoju  
• Zadaniem dyrektora jest więc określenie 

stopnia realizacji zadań zawartych w planie 

rozwoju i na tej podstawie ustalenie oceny 

dorobku zawodowego. 

• Zadaniem dyrektora nie jest ocena spełnienia 

wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia 

awansu zawodowego.  Jest to kompetencja 

komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.   



Uzasadnienie 
• Nauczyciel przedstawia w komisji kopię 

sprawozdania z planu rozwoju zawodowego 
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 
dyrektora), dlatego w uzasadnieniu oceny 
dorobku nie powinno pojawiać się wyliczenie 
działań, zrealizowanych przez nauczyciela 
(zawartych w sprawozdaniu). 

• Lepiej jeśli dyrektor  wymieni działania, które 
zasługują na wyróżnienie, są innowacyjne, 
podnoszą jakość pracy szkoły, wpływają na 
lepsze funkcjonowanie uczniów, itp. 



Uzasadnienie 
 

Uzasadnienie to, według Słownika Języka Polskiego, : „zbiór, zestawienie argumentów, 
motywów, dowodów, uzasadniających jakieś działania, oceny”. 

 

Dlatego uzasadniając ocenę trzeba podać argumenty, wykazać słuszność podjętej decyzji. 
Uzasadnienie może więc zawierać odpowiedź na kilka z następujących pytań (w zależności 
od stopnia awansu zawodowego): 

• W jakim stopniu został zrealizowany plan rozwoju? Czy większość zaplanowanych działań 
została zrealizowana? Jakie były przyczyny niezrealizowania zadań? 

• Jaka jest efektywność podejmowanych działań?  

• Jaką korzyść uczniom, szkole, środowisku przyniosły działania nauczyciela podjęte w 
okresie stażu? 

• W jakim zakresie nauczyciel współpracował z innymi pracownikami szkoły w realizacji 
działań, w doskonaleniu wewnątrzszkolnym? 

• W jakie ważne działania, wynikające z potrzeb szkoły, angażował się nauczyciel? 

• W jakich dziedzinach nastąpił rozwój zawodowy nauczyciela? 

• Jakie działania w okresie stażu nauczyciel podjął poza planem rozwoju (np. z własnej 
inicjatywy)? 

• Jakimi cechami wykazywał się nauczyciel, realizując zadania z planu rozwoju? 

• Jakie dodatkowe kwalifikacje zdobył w czasie odbywania stażu (planowane lub nie)? 

• Jak oceniają nauczyciela rodzice, uczniowie? 

• Jak nauczyciel prowadzi lekcje, jakie stosuje metody, formy pracy. 

• W jakich programach, konkursach, projektach uczestniczy (inicjuje) nauczyciel? 

 



Uzasadnienie 
• W uzasadnieniu oceny dorobku nauczyciela 

stażysty i kontraktowego należy wykorzystać 

dane z projektu oceny opiekuna stażu, projekt 

oceny dorobku ma uwzględniać obserwowane 
zajęcia prowadzone przez nauczyciela oraz 
stopień zaangażowania w realizację wymagań 
niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela 
kontraktowego lub mianowanego (zadania 

opiekuna z § 5 ust. 2 Rozporządzenia MEN  

z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie awansu …) 



Odwołanie od oceny dorobku 

Art.  9c ust. 5d.KN  

• 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 

21 dni. Ocena dorobku zawodowego 

nauczyciela ustalona przez organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny jest ostateczna.  

 



Odwołanie od oceny dorobku 

• Art.  9c ust 5e. KN 

 W przypadku niedotrzymania przez organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny terminu 

rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 

5d, nauczyciel jest dopuszczony odpowiednio 

do rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w 

art. 9b ust. 1 pkt 1, egzaminu, o którym mowa 

w art. 9b ust. 1 pkt 2, lub może się ubiegać o 

akceptację komisji, o której mowa w art. 9b ust. 

1 pkt 3 



Pouczenie o możliwości wniesienia 

odwołania 

• W ocenie dorobku zawodowego za okres stażu 
musi być zawarta klauzula o możliwości 
odwołania się od oceny, np. 

 

Od niniejszej oceny przysługuje Panu prawo 
wniesienia odwołania w ciągu 14 dni do 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w 
Szczecinie (art. 9c ust. 5d ustawy z dnia 26 
stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j Dz. 
U.2019 poz. 2215 ze zm.) 

 

 



Pouczenie o możliwości wniesienia 

odwołania 

• Przykład 2 

Od niniejszej oceny dorobku zawodowego służy Pani 
prawo do wniesienia odwołania do Kuratorium Oświaty w 
…………………… w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
oceny. 

• Otrzymanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego 
umożliwia Pani złożenie wniosku o podjęcie 
postępowania na kolejny stopień awansu zawodowego. 

• Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego 
należy złożyć w okresie 3 lat od dnia otrzymania 
pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu 

• Niedotrzymanie powyższego terminu powoduje 
konieczność ponownego odbycia stażu w pełnym 
wymiarze. 
 



Przykładowa 

ocena 

dorobku 

zawodowego 



Przykładowe zapisy uzasadnienia 

Podnosiła i doskonaliła kwalifikacje zawodowe, biorąc 
udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, 
adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły: 

• „Organizacja doradztwa edukacyjno- zawodowego w 
szkołach w związku z nową podstawą programową. 
Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych uczniów” 

• „Budowanie marki osobistej nauczyciela jako droga do 
wzmocnienia pozycji nauczyciela oraz rozwoju uczniów”, 
e-konferencja 

• „Kompetencje kluczowe”, warsztaty 

• „Dlaczego niektóre dzieci tak szybko przestają lubić 
szkołę? Jak możemy to zmienić 

 



Przykładowe zapisy uzasadnienia 
Zachęcała i przygotowywała uczniów do konkursów o zasięgu 

międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym i 
wojewódzkim, otrzymując wraz  z uczniami nagrody i 
wyróżnienia: 

• Międzynarodowy konkurs plastyczny „Rower moich 
marzeń”.  

• Ogólnopolski konkurs plastyczny „Orzeł biały-nasza duma” 

• Ogólnopolski konkurs plastyczny „Anioły”,  

• Wojewódzki konkurs plastyczny na kartkę okolicznościową 
z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości 

• Wojewódzki konkurs plastyczny „Ja i moja rodzina”,  

• Ponadregionalny konkurs historyczno-plastyczny …. 

• Międzyszkolny konkurs rzeźbiarski ….. 

 



Przykładowe zapisy uzasadnienia 
Była również pomysłodawczynią i  organizatorką 

wielu konkursów wewnątrzszkolnych, m.in.:  

• „Zwierzę moim przyjacielem”,  

• „Mieszkańcy lasu”,  

• „Choinka moich marzeń”,   

• „Karnawałowa moda, 

•  Szkolny konkurs na krótką formę literacką,  

•  Szkolny konkurs na drzewo genealogiczne,  

 

 



Przykładowe zapisy uzasadnienia 

• Nawiązała pozytywne relacje z rodzicami i zaplanowała 
szereg działań wspierających. We współpracy z 
pedagogiem szkolnym organizowała dla rodziców 
Proces dojrzewania a zachowania dzieci, Praca z tzw. 
trudnym dzieckiem 

• Aktywnie współpracowała również z Radą Rodziców. 
Prowadziła lekcje otwarte dla rodziców – Nie dla zmian 
klimatu 

Promowała szkołę poprzez organizację imprez, m.in.: 

• Festynu Szkolnego 
• Święta Pieczonego Ziemniaka 
• Jasełek 
• Koncertu Noworocznego 

 



Przykładowe zapisy uzasadnienia 
• Wielokrotnie była odpowiedzialna za organizację Drzwi 

Otwartych w szkole i przebieg rozpoczęcia i 
zakończenia roku szkolnego, Dzień edukacji, Dzień 
flagi, konstytucji 3 maja ….. 

• W pracy pedagogicznej z powodzeniem stosowała 
technologię komunikacyjną – aplikację Kahoot, 
learning aps. Canva. Genially 

• W związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID- 19 prowadziła nauczanie zdalne 
uwzględniając możliwości (psychofizyczne i 
techniczne) wszystkich uczestników tego procesu. 
Pracowała przy pomocy platformy edukacyjnej 
epodreczniki.pl, wysyłała filmy instruktażowe. Materiały 
edukacyjne publikowała na stronie i portalu 
społecznościowym szkoły.  

 



Przykładowe zapisy uzasadnienia 

• Prowadziła zajęcia otwarte dla nauczycieli, m.in. 

…………………… 

• Pełniła funkcję opiekuna stażu nauczycieli 

stażystów. 

•  Obserwowała zajęcia prowadzone przez 

stażystów i  umożliwiała również obserwację 

swoich zajęć. 

• Pełniła funkcję przewodniczącej zespołu 

samokształceniowego .  

 



Przykładowe zapisy uzasadnienia 

• Opracowała i wdrożyła projekt : Chce się żyć, 
poświęcony godności osób z 
niepełnosprawnością 

• Na bieżąco zapoznawała się z dokumentacją 
zgromadzoną w szkole, przygotowywała 
i przekazywała do poradni opinie dotyczące 
trudności szkolnych ucznia. 

• Pełniła funkcję opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego, organizowała m.in. kampanie 
wyborcze oraz demokratyczne wybory nowego 
Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

 



Przykładowe zapisy uzasadnienia 

• Podejmowała szereg działań związanych z 

wolontariatem. Współpracowała z: Fundacją 

…, schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, 

WOŚP, Szlachetna Paczka. 

• W  latach …. otrzymała  Nagrodę Dyrektora 

Szkoły za osiągnięcia dydaktyczne i 

wychowawcze oraz zaangażowanie w pracę 

na rzecz szkoły.  

 

 

 



• Nauczyciel do wniosku o podjęcie postępowania 

kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego składa kopię 

oceny dorobku zawodowego po zakończeniu 

stażu (poświadczoną przez dyrektora szkoły za 

zgodność z oryginałem) 

• § 9 ust.1 i 2 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego .  



Ocena za okres stażu dla nauczyciela 

zmieniającego miejsce pracy 

• Art.9f ust.2 KN 

 Nauczycielom, którzy w okresie trwania stażu 
zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym 
mowa w art. 9c ust. 1, zalicza się okres 
dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli 
zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 
miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku 
pracy i za okres dotychczas odbytego stażu 
otrzymali pozytywną ocenę dorobku 
zawodowego.  


