
 

5. Rozwój zawodowy nauczyciela 

 
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego   

 

Numer formy IV.5.1 
  
Adresat Nauczyciele stażyści 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty odbywania stażu 
oraz wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego. W części 
warsztatowej stażyści skonstruują fragment planu rozwoju zawodo-
wego oraz będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania związane  
z odbywaniem stażu i współpracą z opiekunem stażu. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb.  

  
Zakres treści  Prawne aspekty odbywania stażu 

 Planowanie zadań na bazie wymagań niezbędnych do uzy-
skania stopnia nauczyciela kontraktowego  

 Formy planów rozwoju 
  
Liczba godzin 4   

    

Termin 31 sierpnia 2022 r. – stacjonarnie w CEN 
5 września 2022 r. – webinarium  Microsoft Teams 
 

 

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego  
 

Numer formy IV.5.2 
  
Adresat Nauczyciele kontraktowi odbywający staż na stopień nauczyciela 

mianowanego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty odbywania stażu 
oraz wymagania na stopień nauczyciela mianowanego. Zaplanują 
działania adekwatne do wymagań niezbędnych oraz będą mogli 
uzyskać odpowiedzi na pytania związane z odbywaniem stażu  
i współpracą z opiekunem stażu.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb. 

  
Zakres treści  Prawne aspekty odbywania stażu 

 Planowanie zadań na bazie wymagań niezbędnych do uzy-
skania stopnia nauczyciela mianowanego  

 Formy planów rozwoju 
  
Liczba godzin 4   

    

Termin 30 sierpnia 2022 r. – stacjonarnie w CEN 
2 września 2022 r. – webinarium  Microsoft Teams 

 

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego    
 

Numer formy IV.5.3 
  
Adresat Nauczyciele mianowani odbywający awans na stopień nauczy-

ciela dyplomowanego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty odbywania stażu 
oraz wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego. W części 
warsztatowej uczestnicy skonstruują fragment planu rozwoju zawo-
dowego oraz będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania związane 
z odbywaniem stażu.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb. 

  
Zakres treści  Prawne aspekty odbywania stażu 

 Planowanie zadań na bazie wymagań niezbędnych do uzy-
skania stopnia nauczyciela dyplomowanego  

 Formy planów rozwoju 
  

Liczba godzin 4   
    

Termin 29 sierpnia 2022 r. – stacjonarnie w CEN 
1 września 2022 r. – webinarium  Microsoft Teams 

 

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Jak zostać nauczycielem kontraktowym? 
 

Numer formy IV.5.4 
  
Adresat Nauczyciele stażyści na ścieżce awansu zawodowego na stopień 

nauczyciela kontraktowego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty postępowania  
na stopień nauczyciela kontraktowego. W części warsztatowej 
przygotują się do prezentacji dorobku zawodowego przed komisją 
oraz będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania związane  
z postępowaniem na stopień nauczyciela kontraktowego.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb. 

  
Zakres treści  Procedura awansu zawodowego nauczyciela stażysty 

 Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego 
 Prezentacja przed komisją kwalifikacyjną  
 Przebieg komisji kwalifikacyjnej 

  
Liczba godzin 5   

    

Termin kwiecień 2023 r. – stacjonarnie w CEN 
kwiecień 2023 r. –  webinarium  Microsoft Teams 

 

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Jak zostać nauczycielem mianowanym? 
 

Numer formy IV.5.5 
  
Adresat Nauczyciele kontraktowi na ścieżce awansu zawodowego na sto-

pień nauczyciela mianowanego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty postępowania egza-
minacyjnego. W części warsztatowej przygotują się do prezentacji 
dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną oraz będą mo-
gli uzyskać odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem eg-
zaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb. 

  
Zakres treści  Procedura awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 

 Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego 
 Prezentacja dorobku zawodowego 
 Przebieg egzaminu 

 
  
Liczba godzin 5   

    

Termin marzec 2023 r. – stacjonarnie w CEN 
marzec 2023 r. –  webinarium  Microsoft Teams  

 

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

 
  



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  

 
6 

 
Jak zostać nauczycielem dyplomowanym? 

 

Numer formy IV.5.6  
  
Adresat Nauczyciele mianowani ubiegający się o uzyskanie stopnia nau-

czyciela dyplomowanego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty postępowania kwa-
lifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Poznają 
strukturę opisu i analizy wymagań oraz przebieg komisji, a także 
przykładowe zadania i pytania. Nauczyciele również będą mogli 
uzyskać odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem kwali-
fikacyjnym na stopień nauczyciela dyplomowanego.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb. 

  
Zakres treści  Procedura awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  

 Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego 
 Dokumentacja formalna 
 Dokumentowanie spełniania wymagań – opis i analiza 

  
Liczba godzin 5   

    

Termin luty 2023 r. – stacjonarnie CEN 
luty 2023 r. – webinarium  Microsoft Teams 

 

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Zadania i obowiązki opiekuna stażu  
 

Numer formy IV.5.7 
  
Adresat Nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają normy prawne związane ze ścieżką 
awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego  
i mianowanego. Poznają zadania i obowiązki opiekuna stażu, jego 
rolę w przebiegu stażu.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzą Anna Kiełb. 

  
Zakres treści  Aspekt prawny stażu na stopień nauczyciela kontraktowego  

i mianowanego 
 Pomoc w sporządzaniu planu i sprawozdania za okres stażu 
 Projekt oceny dorobku zawodowego 

  
Liczba godzin 4   

    

Termin wrzesień 2022 r. – stacjonarnie w CEN 
wrzesień 2022 r. – webinarium Microsoft Teams  

 

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Jak stworzyć program, innowację pedagogiczną?  
 

Numer formy IV.5.8  
  
Adresat Zainteresowani nauczyciele 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne i teoretyczne aspekty przy-
gotowania programu oraz innowacji pedagogicznej. Poznają  struk-
turę programu i innowacji oraz zasady wprowadzania ekspery-
mentu. W części warsztatowej przygotują projekt innowacji peda-
gogicznej lub programu zajęć. 
Materiały omawiane na zajęciach będą dostępne dla uczestników 
szkolenia na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb.  

  
Zakres treści  Zapisy prawne związane z działalnością innowacyjną  

 Struktura programu i innowacji 
 Cele i założenia programu i innowacji 
 Wprowadzanie eksperymentu 

  
Liczba godzin 6    

    

Termin styczeń 2023 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Podstawy prawa oświatowego dla nauczycieli  
 

Numer formy IV.5.9 
  
Adresat Zainteresowani nauczyciele 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty funkcjonowania 
szkoły, w szczególności w zakresie przydatnym w postępowaniu 
egzaminacyjnym i kwalifikacyjnym.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzą Zenon Decyk i Izabela Suckiel. 

  
Zakres treści  Technika tworzenia prawa wewnątrzszkolnego 

 Systematyka polskiego prawa 
 Przegląd najważniejszych przepisów prawa oświatowego  

dotyczącego: kompetencji rady pedagogicznej, organizacji 
pracy szkoły, prowadzenia dokumentacji szkolnej, oceniania  
i innych zagadnień istotnych dla nauczycieli 

  
Liczba godzin 8    

    

Termin marzec 2023 r.  

   

Odpowiedzialna Izabela Suckiel   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Kursy e-learningowe 
 

 
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela na stopień  

nauczyciela kontraktowego 
 

Numer formy VI.4.1 
  
Adresat Nauczyciele stażyści 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty odbywania stażu 
oraz powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu na stopień 
nauczyciela kontraktowego. Poznają przykładowe zapisy  
w planie rozwoju oraz działania, które można zaplanować do wy-
magań niezbędnych dla właściwego stopnia awansu zawodowego.  
Kurs realizowany jest w ciągu tygodnia. Warunkiem ukończenia 
kursu będzie zapoznanie się z materiałami, wykonanie ćwiczeń  
i testów. Istnieje możliwość zadawania pytań na forum. Chętni 
mogą przysłać przygotowany plan rozwoju do konsultacji. 
Moderatorem kursu jest Anna Kiełb.  

  
Zakres treści  Prawne aspekty odbywania stażu 

 Planowanie zadań na bazie wymagań niezbędnych do uzy-
skania stopnia nauczyciela kontraktowego. Formy planów roz-
woju 

  
Liczba godzin 5 (tydzień)  

    

Termin wrzesień 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego 
 

Numer formy VI.4.2 
  
Adresat Nauczyciele kontraktowi odbywający staż na stopień nauczyciela 

mianowanego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty odbywania stażu 
oraz powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu na stopień 
nauczyciela mianowanego. Poznają przykładowe zapisy  
w planie rozwoju oraz działania, które można zaplanować do wy-
magań niezbędnych dla właściwego stopnia awansu zawodowego.  
Kurs realizowany jest w ciągu tygodnia. Warunkiem ukończenia 
kursu będzie zapoznanie się z materiałami, wykonanie ćwiczeń  
i testów. Istnieje możliwość zadawania pytań na forum. Chętni 
mogą przysłać przygotowany plan rozwoju do konsultacji. 
Moderatorem kursu jest Anna Kiełb.  

  
Zakres treści  Prawne aspekty odbywania stażu 

 Planowanie zadań na bazie wymagań niezbędnych do uzy-
skania stopnia nauczyciela mianowanego. Formy planów roz-
woju 

  
Liczba godzin 5 (tydzień)  

    

Termin wrzesień 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego  
 

Numer formy VI.4.3 
  
Adresat Nauczyciele mianowani odbywający awans na stopień nauczy-

ciela dyplomowanego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty odbywania stażu 
oraz powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu na stopień 
nauczyciela dyplomowanego. Poznają przykładowe zapisy  
w planie rozwoju oraz działania, które można zaplanować do wy-
magań niezbędnych dla właściwego stopnia awansu zawodowego.  
Kurs realizowany jest w ciągu tygodnia. Warunkiem ukończenia 
kursu będzie zapoznanie się z materiałami, wykonanie ćwiczeń  
i testów. Istnieje możliwość zadawania pytań na forum. Chętni 
mogą przysłać przygotowany plan rozwoju do konsultacji. 
Moderatorem kursu jest Anna Kiełb.  

  
Zakres treści  Prawne aspekty odbywania stażu 

 Planowanie zadań na bazie wymagań niezbędnych do uzy-
skania stopnia nauczyciela dyplomowanego 

 Formy planów rozwoju 
  
Liczba godzin 5 (tydzień)   

    

Termin wrzesień 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Jak zostać nauczycielem kontraktowym? 
 

Numer formy VI.4.4 
  
Adresat Nauczyciele stażyści  
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty postępowania do 
uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.  
Kurs trwa dwa tygodnie. Warunkiem ukończenia kursu będzie za-
poznanie się  uczestników z materiałami, wykonanie ćwiczeń  
i testów. Istnieje możliwość zadawania pytań na forum.  
Moderatorem kursu jest Anna Kiełb. 

  
Zakres treści  Procedura awansu zawodowego nauczyciela stażysty 

 Zasady działania komisji 
 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela  

kontraktowego 
 Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego 
 Prezentacja dorobku zawodowego 

  
Liczba godzin 10 (2 tygodnie)   

    

Termin kwiecień 2023 r.   

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Jak zostać nauczycielem mianowanym? 
 

Numer formy VI.4.5 
  
Adresat Nauczyciele kontraktowi na ścieżce awansu zawodowego  

na stopień nauczyciela mianowanego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty postępowania egza-
minacyjnego oraz wymagania niezbędne do uzyskania stopnia na-
uczyciela mianowanego. Poznają przykładowe zapisy w sprawoz-
daniu, niezbędną dokumentację dla komisji oraz dowiedzą się, jak 
zaprezentować dorobek zawodowy przed egzaminacyjną  
komisją. 
Kurs trwa dwa tygodnie. Warunkiem ukończenia kursu będzie za-
poznanie się  uczestników z materiałami, wykonanie ćwiczeń  
i testów. Istnieje możliwość zadawania pytań na forum. Uczestnicy 
będą mogli przysłać przygotowane sprawozdanie do konsultacji lub 
prezentację na egzamin. 
Moderatorem kursu jest Anna Kiełb.  

  
Zakres treści  Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela  

mianowanego 
 Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego 
 Prezentacja dorobku zawodowego 
 Przebieg egzaminu, przykładowe pytania i zadania 

  
Liczba godzin 10 (2 tygodnie)  

    

Termin kwiecień 2023 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Jak zostać nauczycielem dyplomowanym? 
 

Numer formy VI.4.6 
  
Adresat Nauczyciele mianowani ubiegający się o uzyskanie stopnia  

nauczyciela dyplomowanego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty postępowania kwa-
lifikacyjnego do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. 
Poznają przykładowe zapisy w sprawozdaniu, dokumentację for-
malną dla komisji oraz dowiedzą się, jak przygotować opis i analizę 
wybranych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia  
nauczyciela dyplomowanego. 
Kurs trwa dwa tygodnie. Warunkiem ukończenia kursu będzie za-
poznanie się  uczestników z materiałami, wykonanie ćwiczeń  
i testów. Istnieje możliwość zadawania pytań na forum. Uczestnicy 
będą mogli przysłać przygotowane opisy i analizy do konsultacji. 
Moderatorem kursu jest Anna Kiełb.  

  
Zakres treści  Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela  

dyplomowanego 
 Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego. Dokumentacja 

formalna 
 Przebieg postępowania kwalifikacyjnego 
 Dokumentowanie spełniania wymagań – opis i analiza 

  
Liczba godzin 10 (2 tygodnie)  

    

Termin marzec 2023 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Zadania i obowiązki opiekuna stażu 
 

Numer formy VI.4.7 
  
Adresat Nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają normy prawne związane ze ścieżką 
awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego  
i mianowanego. Poznają zadania i obowiązki opiekuna stażu, jego 
rolę w przebiegu stażu nauczycieli stażystów i kontraktowych. 
Opiekunowie stażu poznają arkusze obserwacji zajęć oraz przykła-
dowe projekty oceny dorobku zawodowego za okres stażu. 
Kurs trwa dwa tygodnie. Warunkiem ukończenia kursu będzie za-
poznanie się  uczestników z materiałami, wykonanie ćwiczeń  
i testów. Istnieje możliwość zadawania pytań na forum.  
Moderatorami kursu są Anna Kiełb i Teresa Ogniewska. 

  
Zakres treści  Jak pomóc nauczycielowi w przygotowaniu planu rozwoju? 

 Kontrakt, czyli ustalenie zasad współpracy 
 Obserwacja zajęć – sposoby ich omawiania 
 Pomoc w sporządzaniu sprawozdania za okres stażu 
 Projekt oceny dorobku zawodowego 

  
Liczba godzin 10 (2 tygodnie)  

    

Termin wrzesień 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Podstawy prawa oświatowego dla nauczycieli 
 

Numer formy VI.5.1 
  
Adresat Zainteresowani nauczyciele 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty funkcjonowania 
szkoły, w szczególności w zakresie przydatnym w postępowaniu 
egzaminacyjnym i kwalifikacyjnym.  
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z dwóch modułów realizowanych 
w cyklu dwutygodniowym. Dodatkowy tydzień przeznaczony jest na 
utrwalenie nabytej wiedzy i inne czynności organizacyjne. Warun-
kiem ukończenia kursu będzie wykonanie dwóch ćwiczeń spraw-
dzających nabytą wiedzę. W czasie trwania kursu będzie możli-
wość zadawania pytań. 
Moderatorem kursu jest Izabela Suckiel. 

  
Zakres treści  Przegląd najważniejszych przepisów prawa oświatowego  

dotyczącego: kompetencji rady pedagogicznej, organizacji 
pracy szkoły, prowadzenia dokumentacji szkolnej, oceniania  
i innych zagadnień istotnych dla nauczycieli 

 Technika tworzenia prawa wewnątrzszkolnego 

  
Liczba godzin 20 (5 tygodni)   

    

Termin grudzień 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
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