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Przepisy przejściowe 

 
Ustawa z dnia 27 października 2017r. o  finansowaniu zadań oświatowych 

Art. 125. Staż na kolejny stopień awansu 

zawodowego nauczyciela rozpoczęty  

i niezakończony przed dniem 1września 2018r. 

jest odbywany według dotychczasowych 

przepisów.  

Ten przepis oznacza, że nauczyciele, którzy rozpoczęli staż 
przed 1 września 2018r. i napisali plan rozwoju zgodnie z 
wymaganiami z 2013r., mogą napisać sprawozdanie 
zgodnie z wymaganiami z 2013r. Natomiast postępowanie 
egzaminacyjne będzie zgodne z nowymi przepisami. 
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staż ocena i dokumentacja 

1 .09.2018 w trakcie stażu na stopień 

nauczyciela mianowanego – plan i 

sprawozdanie wg „starych” przepisów 

Ocena dorobku zawodowego, 

dokumentacja i egzamin – nowe 

przepisy  

1.09.2018r. rozpoczęcie stażu na 

nauczyciela mianowanego 

– plan i sprawozdanie wg „nowych” 

przepisów 

Ocena dorobku zawodowego, 

dokumentacja i egzamin  - nowe 

przepisy 
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Nauczyciel kontraktowy na stażu na stopień 
nauczyciela mianowanego 



Terminy – zakończenie stażu 31 maja 

 

 

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

Ocena dorobku zawodowego od opiekuna stażu – 7 dni 

Czas na ustalenie oceny za okres stażu przez dyrektora – 21 dni –
ok.22- 28.06 

Złożenie wniosku do organu 
prowadzącego 

do 30 czerwca 

Złożenie wniosku do organu 
prowadzącego 

do 31 października 

Rozpatrzenie wniosku  

do 31 sierpnia 

Rozpatrzenie wniosku  

do 31 grudnia 

Podwyżka od 1 września Podwyżka od 1 stycznia 



Złożenie dokumentacji nauczyciela 

kontraktowego art.9d ust. 7 

Nauczyciel kontraktowy składa wniosek  

o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku 

uzyskania pozytywnej oceny dorobku 

zawodowego za okres stażu. 



 

 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 

z dnia 26 lipca 2018 r. 

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 

nauczycieli (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2200)  

 

 

 

 



Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela 

mianowanego obejmują (Rozporządzenie MEN z dnia 26 .07.2018r.) 
2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują: 

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; 

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. 

 



Porównanie wymagań niezbędnych dla nauczycieli, którzy rozpoczęli  staż 

przed 1 września  2018r. 



 

Dokumentacja dołączona do wniosku –  
Rozporządzenie MEN z 26.07.18  

1. Do wniosku o podjęcie postępowania 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 

Imię, nazwisko                                                                           miejscowość, data 

Stanowisko 

Nazwa szkoły 

Pan /Pani ……..                        

  Prezydent, starosta, wójt, burmistrz, …. 

 

  Zgodnie z art. 9g ust.2 ustawy Karta Nauczyciela ( Dz. U. 2019 poz. 2215 ze zm.)w  związku 
z zakończeniem stażu na stopień nauczyciela mianowanego i uzyskaniem w dniu    …………..    
pozytywnej oceny dorobku zawodowego  proszę o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na 
stopień nauczyciela mianowanego. 

 

    Zgodnie z §9 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018. w sprawie  
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  ( t.j. Dz. U. 2020r. Poz. 2200). do 
wniosku dołączam wymaganą dokumentację.  

 

 Zgodnie z art. 9 g ust. 5 Karty Nauczyciela proszę o włączenie w skład komisji przedstawiciela związku 
zawodowego …………………… 

 

Podpis nauczyciela 



Komisja egzaminacyjna 
§ 12.  

1. Komisja egzaminacyjna zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego 

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. 

 



    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 

Pomysły zaczerpnięte z prezentacji, sprawozdania lub karty oceny pracy 

nauczyciela 

• Jak Pan/Pani pracuje z uczniami uzdolnionymi, 

zainteresowanymi, w oparciu o jakie przepisy prawa? 

• Jak Pan/Pani pracuje 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? 

• W jaki sposób planuje Pani pracę dydaktyczną, wychowawczą? 

W oparciu o jakie przepisy prawa? 

• W Pani klasie jest uczeń z autyzmem, jak Pani indywidualizuje 

pracę? 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 

Pomysły zaczerpnięte z prezentacji, sprawozdania lub karty oceny pracy 
nauczyciela 

• W klasie były problemy z dyscypliną na zajęciach, jakie działania , 
Pani podjęła? W oparciu o jakie przepisy prawa? 

• W Pani klasie analiza wyników egzaminów zewnętrznych 
wskazywała potrzebę zmiany. 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? 

• Wybiera się Pani na wycieczkę, 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 karty oceny 

pracy nauczyciela 

• Posługuje się Pani prezentacją, proszę dodać slajd, wstawić 

hiperłącze i zmienić projekt. 

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

stworzyć krótkie cwiczenie. 

• 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 

• Korzysta Pani z tablicy multimedialnej/e - booka proszę 

wskazać, ćwiczenia z uczniami, które Pani wykorzystała. 

• 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. 

 



Eksperci 

§ 10.  

2. Organ powołujący komisję egzaminacyjną dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego lub komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego zapewnia w jej składzie udział ekspertów 

posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska 

nauczyciela w szkole tego samego typu co szkoła, w której 

nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w 

miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub 

prowadzi ten sam rodzaj zajęć. 

 



Protokół  
§ 14.  

1. Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej i komisji kwalifikacyjnej 

sporządza się protokół zawierający:  

1) datę i miejsce posiedzenia komisji; 

2) imiona i nazwiska członków komisji; 

3) imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w 

charakterze obserwatorów; 

4) informacje o przebiegu egzaminu lub rozmowy, w tym pytania 

zadane nauczycielowi przez komisję i informacje o udzielonych 

odpowiedziach; 

5) uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe; 

6) średnią arytmetyczną punktów, o której mowa w § 13 ust. 3; 

7) uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji; 

8) podpisy członków komisji uczestniczących w jej pracach. 

 


