
Postępowanie kwalifikacyjne  

na stopień nauczyciela kontraktowego  

od 1 września 2019r. 

Rozdział 3a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. 2019r. poz. 2215) 

 

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

Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego 

przez nauczycieli (Dz. U. 2019 poz.1650) 

 



Ocena dorobku zawodowego  

i komisja kwalifikacyjna 
art.9b  

1.Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia 
awansu zawodowego jest spełnienie wymagań 
kwalifikacyjnych, o których mowa wart.9ust.1pkt1 oraz 
ust.2 i 3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art.9e ust.1–
3, zakończonego pozytywną oceną dorobku 
zawodowego nauczyciela, o której mowa wart.9c 
ust.5a, oraz: 

1)w przypadku nauczyciela stażysty – uzyskanie 
akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej 
rozmowie; 

 



Projekt oceny dorobku zawodowego 

 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. 



Ocena dorobku zawodowego 

• Art. 9c ust.5a 

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres 
stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21dni 
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; 



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 w ust.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 14dni 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* 

 

 

Czas na złożenie sprawozdania do dyrektora – 7dni,  
czyli ok.01-07. czerwca 

Projekt oceny dorobku zawodowego od opiekuna stażu – 7 dni 

Czas na ustalenie oceny dorobku przez dyrektora (zasięgniecie opinii 
rady rodziców) – 21 dni – ok. 28.06 

Złożenie wniosku do dyrektora 

najpóźniej do 30 czerwca 

Złożenie wniosku do dyrektora 

najpóźniej do 31 października 

Rozpatrzenie wniosku  

do 31 sierpnia 

Rozpatrzenie wniosku 

do 31 grudnia 

Podwyżka od 1 września Podwyżka od 1 stycznia 

 

* Przy założeniu, że nauczyciel rozpoczął staż 1 września, jeśli rozpoczął 10 

września, to kończy 9 czerwca 



Zmiana miejsca zatrudnienia 

Art.9f ust. 2.Nauczycielom, którzy w okresie trwania 
stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o 
którym mowa wart.9c ust.1, zalicza się okres 
dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli 
zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 
3miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i 
za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali 
pozytywną ocenę dorobku zawodowego. 

• 3.Ocenę, o której mowa wust.2, uwzględnia się przy 
dokonywaniu oceny dorobku zawodowego 
nauczyciela za okres całego stażu.”; 



Skład komisji kwalifikacyjnej 

1.Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o 
awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje 
dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą: 

1)dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący 
komisji; 

2)przewodniczący zespołu nauczycieli, o którym mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art.111 ustawy –
Prawo oświatowe, a jeżeli zespół taki nie został w tej 
szkole powołany – nauczyciel mianowany lub 
dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku 
przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa wart.1 
ust.2pkt2, w których nie są zatrudnieni nauczyciele 
mianowani lub dyplomowani –nauczyciel kontraktowy; 

3)opiekun stażu.” 



Nieobecność w okresie stażu 

art. 9d ust. 

5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu 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.", 

 

 



"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." 



Odwołanie 
 

Właściwy organ zarówno nadaje, jak i odmawia 
nadania stopnia awansu w drodze decyzji 
administracyjnej. 

Tryb odwoławczy: 

- Nauczyciel stażysta od decyzji dyrektora 
szkoły odwołuje się do organu prowadzącego, 

- Nauczyciel kontraktowy od decyzji organu 
prowadzącego odwołuje się do kuratora 
oświaty, 

- Nauczyciel mianowany od decyzji kuratora 
odwołuje się do ministra. 



Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w 

sprawie uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 

poz.1574) 

Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 

nauczycieli (Dz. U. 2019 poz.1650) 

 



Sprawozdanie z efektami 

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. 

 



Opiekun - projekt oceny dorobku zawodowego 

„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.”; 

 



Dokumenty do wniosku 
§ 9. 1. Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub 

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 dokonanej po zakończeniu stażu, 
poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem. 
 



Propozycja 

wniosku do 

komisji 

kwalifikacyjnej 

 



Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego 

§ 6 ust.2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela 

kontraktowego obejmują: 

1) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad 

funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; 

2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację 

statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej; 

3) umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania 

nauczania; 

4) umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i 

dydaktyki; 

5) umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie 

doskonalenia zawodowego; 

6) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z 

narzędzi multimedialnych i informatycznych; 

7) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć; 

8) znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy 

ze środowiskiem lokalnym 



Komisja kwalifikacyjna 
§ 12.  

1. Komisja egzaminacyjna zapoznaje się z oceną pracy 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. 

 



Uzupełnienie braków 

 

§ 11.  
1.Dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego 
przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania 
egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego i dokumentacji, o której mowa w § 9.  

 
2. Jeżeli wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub 
kwalifikacyjnego lub dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spełniają wymagań 
formalnych, dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu 
zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich 
usunięcia w terminie 14 dni, wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w 
terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 



Ocena komisji 
§ 13. 

 
1. Komisja kwalifikacyjna i komisja egzaminacyjna podejmują 

rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich 
członków. 

 
2. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela 

wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu 
zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10. 

 
3. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych 

członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym 
że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się 
jedną najwyższą i jedną najniższą oceną punktową. 

 
4. Nauczyciel uzyskał odpowiednio akceptację komisji kwalifikacyjnej 

lub zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona 
średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7. 

 



Dokumentacja komisji 

2. Protokoły i dokumentacja komisji kwalifikacyjnej oraz komisji 
egzaminacyjnej przechowywane są przez organ powołujący 
komisję. Protokoły udostępniane są organom nadzorującym 
czynności podejmowane w postępowaniu o nadanie nauczycielom 
stopnia awansu zawodowego. 

 

3. Dokumentację, o której mowa w § 9 zwraca się nauczycielowi, na 
jego wniosek, jeżeli decyzja o nadaniu stopnia awansu 
zawodowego stała się ostateczna. 

 

4. Organ, który powołał komisję kwalifikacyjną lub komisję 
egzaminacyjną, zapewnia jej obsługę administracyjno – biurową 

oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością. 

 



Kolejny staż za 2 lata 

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na 

stopień nauczyciela mianowanego po 

przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat, a 

nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na 

stopień nauczyciela dyplomowanego po 

przepracowaniu w szkole co najmniej roku od 

dnia nadania poprzedniego stopnia awansu 

zawodowego 



Propozycja  
Sprawozdanie z planu rozwoju 

zawodowego stażysty 

Rozmowa nauczyciela stażysty 

 

 

 

 

Opracowanie: Anna Kiełb 

 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie 



Zmiany w planie rozwoju 

• 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. 

• 4. 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.  

 



Sprawozdanie z planu rozwoju 

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego 

 
   

Wymagania z 
rozporządzenia z 
dnia 26.07.2018r. 
§ 6 ust.2  

Zadanie z planu 
rozwoju 

Poziom/sposób 
realizacji, 
termin 

Uzyskane 
efekty dla 
szkoły i 
nauczyciela 

 

Wymagania z 
rozporządzenia z 
dnia 26.07.2018r.   

§ 6 ust.2  

Zadanie z planu 
rozwoju 

Poziom/sposób 
realizacji, 
termin 

Uzyskane 
efekty  dla 
szkoły i 
nauczyciela 

 

Zadanie podjęte  w okresie stażu poza planem rozwoju 



PRZYKŁAD SPRAWOZDANIA TABELARYCZNEGO 
 

Wymaganie z 

rozporządzenia 

Zadanie Poziom/sposób realizacji Ocena efektywności 

par. 6 ust.2 

punkt 2 

umiejętność 

rozpoznawania 

potrzeb 

rozwojowych 

uczniów i 

uwzględniania ich 

w pracy 

dydaktycznej, 

wychowawczej i 

opiekuńczej; 

realizacja  

w klasie V 

zajęć 

wychowawczy

ch: „Podstawy 

asertywności” 

Zgodnie z planem 

przygotowałam 10 

scenariuszy zajęć. Powstały 

one w oparciu o materiały z 

kursu ”Być wychowawcą”, 

który ukończyłam  w 

październiku w CEN w 

Koszalinie. Zajęcia 

zrealizowałam w klasie V a 

w listopadzie, grudniu 2018 r. 

na godzinach 

wychowawczych. Ogółem 

przeprowadziłam 10 godzin, 

wykorzystując metody 

warsztatowe.  

       Zajęcia uważam za udane i 

przydatne. Postawy asertywne 

wspierają uczniów w 

codziennych sytuacjach i 

problemach. Moje przekonania 

potwierdzają wyniki ankiet 

przeprowadzonych wśród 

uczniów. Wskazują oni dużą 

przydatność takiej tematyki i 

twierdzą, że asertywność 

pomaga im w życiu 

codziennym.  

Wniosek: Przypominać i 

poszerzać zagadnienia w 

kolejnych latach  



Przykład sprawozdania opisowego 

• W planie rozwoju wyznaczyłam sobie zadanie przeprowadzenia zajęć 
wychowawczych promujących asertywność. Zgodnie z planem napisałam 
10 scenariuszy w oparciu o materiały z kursu ”Być wychowawcą”, który 
ukończyłam w październiku w CEN w Koszalinie. Zajęcia zrealizowałam w 
klasie V a w listopadzie i grudniu 2018r. na godzinach wychowawczych. 
Ogółem przeprowadziłam 10 godzin, wykorzystując metody warsztatowe. 

• Zajęcia uważam za udane i przydatne. Postawy asertywne wspierają 
uczniów w codziennych sytuacjach i problemach szkolnych. Moje 
przekonania potwierdzają wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów. 
Piątoklasiści wskazują dużą przydatność takiej tematyki i twierdzą, że 
asertywność pomaga im w życiu codziennym.  

Wniosek:  

• Przypominać i poszerzać zagadnienia w kolejnych latach  

 



Cel posiedzenia komisji 

kwalifikacyjnej 
• Stwierdzenie, czy nauczyciel stażysta spełnia 

wymagania niezbędne do uzyskania stopnia 
nauczyciela mianowanego - §6 ust.2 z 
Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. ze 
zmianami 

•  Prezentacja powinna być przygotowana 
zgodnie z wymaganiami § 6 ust.2 zawartymi w 
planie rozwoju. Nauczyciel przedstawia 
spełnienie poszczególnych wymagań, 
prezentując zadania, które realizował w okresie 
stażu.  



WYMAGANIA NIEZBĘDNE 

• Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia 

nauczyciela kontraktowego są skonstruowane 

tak ogólnie, że wiele działań może być do nich 

przypisanych. Nie należy powtarzać działań. 

Trzeba podjąć decyzję o umieszczeniu działania 

w jednym wymaganiu. 



Wymagania niezbędne do 

uzyskania stopnia nauczyciela 

kontraktowego 

 



Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela 

kontraktowego - § 6 ust.2 Rozporządzenia MEN 

2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego 

obejmują: 

1) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad 

funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; 

2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację 

statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej; 

3) umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania; 

4) umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i 

dydaktyki; 

5) umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie 

doskonalenia zawodowego; 

6) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z 

narzędzi multimedialnych i informatycznych; 

7) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć; 

8) znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze 

środowiskiem lokalnym. 

 



 

Prezentacja dorobku 

zawodowego 



Formy prezentacji  

 
 

• Wygłaszana z pamięci lub z wykorzystaniem własnych 
notatek, sprawozdania (nie czytać!!!) bez żadnych 
dodatkowych dokumentów 

• Omawiana z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnej, grafoskopu, video, itp. 

• Omawiana na podstawie materiałów przygotowanych 
dla członków komisji – „portfolio” 

• Omawiana na podstawie materiałów przyniesionych 
przez nauczyciela (zaświadczenia, dyplomy, 
podziękowania, prace uczniów, testy, ankiety, 
scenariusze, inne) 

 

 



CZAS PREZENTACJI 

• Najczęściej czas ten ustalony jest na  
15- 20 minut, bo wynika to wprost  
z predyspozycji człowieka do słuchania 
i mówienia.  



Pytania komisji 

§ 12 ust.1 pkt 3 

 

Nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji 

dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania 

stopnia nauczyciela kontraktowego 

 



Przykładowe pytania komisji 

• Jak opracowała Pani przedmiotowy system oceniania, jakie modyfikacje Pani do niego 

wprowadziła? Dlaczego? 

• Jak dokumentuje Pani prowadzenie zajęć dodatkowych? Jak ocenia Pani efektywność tych 

zajęć? Co Pani planuje w nich zmienić? 

• Jakie działania Pani podjęła w ramach pracy w zespole przedmiotowym? 

• W jakim dokumencie sprawdzi Pani, jak zapewnić pomóc uczniowi z dysleksją? 

• Proszę podać przykładowe cele i kryteria sukcesu jednej lekcji. 

• Która metoda pracy na zajęciach wydaje się Pani najskuteczniejsza? 

• Proszę powiedzieć, w oparciu o jakie dokumenty napisała Pani plan dydaktyczny? 

• W jaki sposób wybrała Pani podręcznik? Jak ocenia Pani ten wybór? 

• W jaki sposób pomogła Pani uczniowi w trudnej sytuacji materialnej/emocjonalnej/? 

• W jaki sposób uczniowie współdecydowali o tematyce lekcji wychowawczych? 

• Jak organizowanie imprez klasowych wpłynęło na integrację dzieci i rodziców ze szkołą? 

• Proszę podać przykład wykorzystania elementów lekcji obserwowanych na własnych zajęciach. 

• Proszę wskazać przykład, jak informacje zwrotne otrzymane od opiekuna wpłynęły na 

modyfikację Pani lekcji. 

 



Odpowiedzi nauczyciela na pytania 

członków komisji powinny być: 

• konkretne i rzeczowe, ściśle związane z pytaniem, jak najbardziej 
zbliżone do tematu, nie powinny zawierać „waty słownej”, dygresji, 
jeśli pytanie nie jest zrozumiałe, trzeba poprosić o powtórzenie lub 

 

• nie za długie - można zapytać, czy coś należy dodać, czy udzielona 
wypowiedź jest wystarczająca 

 

• płynne - na ile pozwala odpowiedź nieprzygotowana wcześniej, 
można też poprosić o chwilę czasu na uporządkowanie toku 
myślenia, 

 

• ściśle powiązane z praktyką szkolną i rzeczywistym wykorzystaniem 
umiejętności i wiadomości w pracy,  

 

• uczciwe i prawdziwe 

 



    Zaproponowanie rozwiązania wskazanego 

przez komisję problemu związanego  

z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki 

szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa 



Zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję 

problemu związanego z wykonywaną pracą,  

z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy  

i przepisów prawa 

• Jakie działania należy podjąć w pracy z uczniami uzdolnionymi, 

zainteresowanymi, w oparciu o jakie przepisy prawa? 

• Jakie działania należy podjąć w pracy z uczniami z 

trudnościami w nauce / z dysleksją,  niepełnosprawnością 

intelektualną? W oparciu o jakie przepisy prawa? 

•  Jak Pan/Pani rozwiązała problem współpracy z rodzicami klas 

połączonych? W oparciu o jakie przepisy prawa? 

• Jakie działania należy podjąć planując pracę dydaktyczną, 

wychowawczą? W oparciu o jakie przepisy prawa? 

• Jakie działania należy podjąć w pracy z uczniem z autyzmem? 

W oparciu o jakie przepisy prawa? 

 



Zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu 

związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, 

aktualnej wiedzy i przepisów prawa 
• Jakie działania należy podjąć w sytuacji problemów z dyscypliną na 

zajęciach. W oparciu o jakie przepisy prawa? 

• Jakie działania należy podjąć po analizie wyników egzaminów 
zewnętrznych ? Proszę wskazać, jakie działania Pani podjęła. W 
oparciu o jakie przepisy prawa? 

• Pracuje Pani w klasie łączonej, proszę powiedzieć, jak rozwiązuje 
Pani kwestie metodyczne/dydaktyczne? W oparciu o jakie przepisy 
prawa? 

• Jakie działania należy podjąć przygotowując wycieczkę z uczniami, 
jakie dokumenty trzeba przygotować, w oparciu o jakie przepisy 
prawa? 

• Uczeń pobił kolegę, jakie procedury/ przepisy prawa Pani zastosuje?  
Jak można rozwiązać ten problem? 

• Jak Pani rozwiązuje problem niskiego czytelnictwa ? Jakie przepisy 
Pani wykorzystuje? 

 

 



Wykonanie zadania  

z użyciem narzędzi 

multimedialnych 



 Wykonanie zadania z użyciem narzędzi 

multimedialnych  

Pomysły zaczerpnięte z prezentacji, sprawozdania lub oceny pracy 

dorobku zawodowego nauczyciela 

• Posługuje się Pani prezentacją, proszę dodać slajd, wstawić hiperłącze i 

zmienić projekt. 

• Wskazała pani, ze korzysta z aplikacji Learning Apps, proszę stworzyć krótkie 

ćwiczenie. 

• Korzysta Pani z Kahoota, proszę stworzyć pytanie testowe. 

• Założyła Pani chmurę do pracy z uczniami, proszę zamieścić tam przykładowe 

zadanie. 

• Wykorzystuje Pani platformę Moodle do pracy z uczniami, proszę zamieścić 

tam etykietę. 

• Zamieszcza Pani na stronie szkoły materiały edukacyjne. Proszę zamieścić tam 

informację.  

 

 



Wykonanie zadania z użyciem narzędzi 

multimedialnych 

• Pomysły zaczerpnięte z prezentacji, sprawozdania lub karty 

oceny pracy nauczyciela 

• Wykorzystuje Pani na lekcji wirtualne muzea, proszę 

wskazać, jakie i w jaki sposób? 

• Uczniowie korzystają na zajęciach z encyklopedii 

multimedialnej/ programu …, proszę wskazać, w jaki 

sposób? 

• Uczniowie wykorzystują na zajęciach filmiki w języku 

angielskim, proszę wskazać jeden z nich i powiedzieć, w 

jakiej sytuacji został wykorzystany. 

• Prowadzi pani FB klasowego/ bloga, proszę dodać 

wiadomość/ wpis. 

 


