
UWAGI   WSTĘPNE  
 

 

      Choć nazywamy  ją potocznie teczką, pamiętajmy, że mówimy o dokumencie, który należy    
               opracować rzetelnie i starannie.  Dołóżmy starań, by opis i analiza prezentowały odpowiednią    
               jakość i wartość merytoryczną. Zwróćmy uwagę na liczbę i wagę przyporządkowanych zadań.  
 
    „Teczka” jest dokumentem, musimy więc zadbać o jej techniczną jednolitość i przejrzystość. 
               Pamiętajmy, by w całości dokumentacji używać tego samego kroju i wielkości czcionki, wytłuszczać  
               lub podkreślać w ten  sam sposób istotne rzeczy, jednakowo prezentować efekty działań. Nie    
               możemy sobie pozwolić na literówki czy inne błędy. 
 
  W przypadku działacza związkowego, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy w szkole czy   
               placówce oświatowej, dokumentacja obejmuje zadania realizowane przez nauczyciela jako      
               działacza związkowego przyporządkowane do poszczególnych wymagań ( 2 z §8 ust. 3 pkt 1-3 i 2 z §8   
               ust. 3 pkt 4 a-d). 
 
     Natomiast w przypadku częściowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy dokumentacja   
               obejmuje zadania realizowane i w szkole i w związku ( 2 z §8 ust. 3 pkt 1-3 i 2 z §8 ust.3 pkt 4 a-d ). 
 
 

                  Pamiętajmy, że zrealizowane zadania nie mogą się powtarzać, umieszczone w jednym z punktów       

                   nie mogą być ponownie opisane w innym miejscu . 
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Przedmiot regulacji 

  

Zakres regulacji Podstawa prawna 

  

  

  

Warunki nadania  

 

stopnia nauczyciela 

 

 mianowanego  

 

lub dyplomowanego 

 
1. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych 
2. Okres urlopowania lub zwolnienia z 

obowiązku świadczenia pracy trwający 
nieprzerwanie  co najmniej 3 lata 

3. 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela 
kontraktowego (w przypadku ubiegania się                             
o stopień nauczyciela mianowanego) 

4. 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego (w przypadku ubiegania się                                          
o stopień nauczyciela dyplomowanego) 

5. Zdanie egzaminu przed komisją 
egzaminacyjną (w przypadku nauczyciela 
kontraktowego) 

6. Uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej 
po dokonaniu analizy dorobku zawodowego 
i przeprowadzonej rozmowie (w przypadku 
nauczyciela mianowanego) 

  

 

KARTA NAUCZYCIELA  
 

       Art. 9b ust. 1 pkt 2 i 3,                              

      w związku z art. 9e ust. 3 
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Przedmiot regulacji 

  

Zakres regulacji Podstawa prawna 

  

  

Staż  
 

 po zakończeniu okresu  

               

Urlopowania/zwolnienia    

             

 z obowiązku świadczenia 

pracy  

 
 Nauczyciele mianowani, pełniący  z wyboru 
funkcje w związkach zawodowych, którzy 
przestali w danym roku szkolnym korzystać                    
z urlopu lub zwolnienia z obowiązku świadczenia 
pracy mogą złożyć wniosek  o podjęcie 
postępowania kwalifikacyjnego na stopień 
nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu   
w wymiarze 1 roku  i 9 miesięcy, o ile staż 
rozpoczęli z dniem  1 września roku szkolnego 
następującego po tym roku szkolnym. 
 

 

KARTA NAUCZYCIELA  
 

               Art. 9e ust. 4 

 

Urlopowanie lub zwolnienie   
 

 z obowiązku   

 

świadczenia pracy  

 

 w okresie stażu 

 

 

Jeżeli w okresie stażu nauczyciel został 

urlopowany lub zwolniony z obowiązku 

świadczenia pracy  do nieprzerwanego okresu 

urlopowania lub zwolnienia z obowiązku 

świadczenia pracy, trwającego co najmniej                        

3 lata, zalicza się okres odbytego stażu 

 

       KARTA NAUCZYCIELA  

        

              Art. 9e ust. 5  
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Przedmiot regulacji 

  

Zakres regulacji Podstawa prawna 

  

Wniosek 

  

 
 1. Komisja kwalifikacyjna lub egzaminacyjna 
przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne lub 
egzaminacyjne na wniosek skierowany do 
właściwego ministra 

  
 
2. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie 
postępowaniu kwalifikacyjnego lub 
egzaminacyjnego do 30 czerwca danego roku 
właściwy minister wydaje decyzję o nadaniu lub 
o odmowie nadania stopnia awansu 
zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia 
danego roku. Jeżeli nauczyciele złożą wnioski do 
31 października danego roku właściwy minister 
wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania 
stopnia do 31 grudnia danego roku 
 

 

KARTA NAUCZYCIELA  

           Art. 9b ust. 2 

                   i ust. 4 pkt 4  
      

  

 

         Art. 9b ust. 3 

                    i ust. 3a 
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Przedmiot regulacji 

  

Zakres regulacji Podstawa prawna 

  

Wniosek 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 3. Minister właściwy do spraw oświaty 
przeprowadza analizę formalną wniosku               
o podjęcie odpowiednio postępowania 
egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego                             
i dokumentacji  

 
4. Jeżeli wniosek o podjęcie odpowiednio 
postępowania egzaminacyjnego lub 
kwalifikacyjnego lub dokumentacja nie spełniają 
wymagań formalnych minister właściwy do 
spraw oświaty 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 
odwołania  

 

 Rozporządzenie MEN    

z dnia 26 lipca 2018 r.                       

w sprawie uzyskiwania stopni 

awansu zawodowego przez 

nauczycieli 

 

§ 11 ust. 1 

 

 

 

§ 11 ust. 2  
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Przedmiot regulacji 

  

Zakres regulacji Podstawa prawna 

  

Wniosek 

(c.d.)  

  

 
 
 
 
 
5. Minister właściwy do spraw oświaty 
powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek                 
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub 
egzaminacyjnego, o terminie i miejscu 
przeprowadzenia egzaminu lub rozmowy na co 
najmniej  7 dni przed posiedzeniem komisji  

 

 Rozporządzenie MEN    

z dnia 26 lipca 2018 r.                       

w sprawie uzyskiwania stopni 

awansu zawodowego przez 

nauczycieli 

§ 11 ust. 3  

 

 

Komisja   

egzaminacyjna 

 lub  

kwalifikacyjna 

 
1.  Komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną dla 
nauczycieli zwolnionych lub urlopowanych                              
z obowiązku świadczenia pracy, ubiegających się 
o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
lub nauczyciela dyplomowanego powołuje 
minister właściwy do spraw oświaty i 
wychowania  

Karta Nauczyciela 
  

Art. 9g ust. 7 
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Przedmiot regulacji 

  

Zakres regulacji Podstawa prawna 

Komisja   

 

egzaminacyjna  

 

lub  

 

kwalifikacyjna 

( c.d.)  

  

 
2.Skład komisji egzaminacyjnej lub 
kwalifikacyjnej wchodzą  
przedstawiciel właściwego ministra, 
dyrektor szkoły, z której nauczyciel został 
urlopowany lub zwolniony z obowiązku 
świadczenia pracy, 
trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania. 
 
3. Na wniosek nauczyciela w skład komisji 
egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej wchodzi 
przedstawiciel wskazanego we wniosku związku 
zawodowego; przedstawiciela związku 
zawodowego wskazuje właściwy organ 
statutowy związku  
 
 
4.Organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub 
egzaminacyjną zapewnia w jej składzie udział                       
co najmniej jednego eksperta pełniącego z 
wyboru funkcję związkową  
 

 

 Karta Nauczyciela        

    Art. 9g ust. 7a  

 

 

 

 

 

     Art. 9g ust. 5 

                 i ust. 5a  

 

 
Rozporządzenie MEN    

z dnia 26 lipca 2018 r.                       

w sprawie uzyskiwania stopni 

awansu zawodowego przez 

nauczycieli 

§ 10 ust. 5  
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Przedmiot regulacji 

  

Zakres regulacji Podstawa prawna 

 

 

Dokumentacja 
  

 
 
1. Dokumentacja dołączana do wniosku o 
podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub 
kwalifikacyjnego 
 
 
 
Nauczyciel kontraktowy i mianowany dołącza: 
1) kopie dokumentów potwierdzających 
posiadane kwalifikacje zawodowe, a w 
przypadku nauczyciela kontraktowego lub 
mianowanego także kopię aktu nadania stopnia 
awansu zawodowego, poświadczone przez 
pracodawcę za zgodność z oryginałem; 
2) zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu 
wymagań dotyczących okresów pracy, 
urlopowania lub zwolnienia z obowiązku 
świadczenia pracy, wymaganych do złożenia 
wniosku, jeżeli okresów tych nie można 
udokumentować na podstawie świadectw pracy; 
 

 
Rozporządzenie MEN    

z dnia 26 lipca 2018 r.                       

w sprawie uzyskiwania stopni 

awansu zawodowego przez 

nauczycieli 

                § 9 ust. 3  
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Przedmiot regulacji 

  

Zakres regulacji Podstawa prawna 

 

 

Dokumentacja 

(c.d.) 
  

 
3) sprawozdanie z realizacji w okresie ostatnich 
3 lat zadań odpowiednio na rzecz oświaty, 
pomocy społecznej lub postępowania   w 
sprawach nieletnich, potwierdzone przez 
właściwy organ organizacji związkowej,   w 
której nauczyciel pełni funkcję z wyboru. 
Ponadto, w przypadku nauczyciela 
mianowanego: 
a) opis i analizę sposobu realizacji dwóch 
wymagań wybranych spośród określonych w § 8 
ust. 3 pkt 1-3 rozporządzenia i dwóch wymagań 
wybranych spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 
4 rozporządzenia, w szczególności ze 
wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela 
i szkoły, 
b) kopię dyplomu lub świadectwa 
potwierdzającego znajomość języka obcego na 
poziomie podstawowym, o których mowa w 
przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez 
za zgodność z oryginałem – jeżeli nauczyciel 
realizował to zadanie. 
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Przedmiot regulacji 

  

Zakres regulacji  

z przykładami zadań  działacza 

związkowego  

Podstawa prawna 

 

Wymagania 

  

  niezbędne  

 

do uzyskania stopnia 

 

          nauczyciela             

mianowanego 

 

 
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: 
 udział w różnego rodzaju formach 

doskonalenia organizowanych przez ogniwa 
związkowe różnego szczebla; 

 pełnienie funkcji w strukturach j.s.t.  i innych; 
 działania na rzecz promocji związku;  
 koordynowanie pracy ognisk/oddziałów, 

poprzez opracowanie i publikowanie 
opracowań własnych („Uprawnienia i 
kompetencje ogniska ZNP”, „Zakres działań 
organizacji związkowej w świetle ustawy o 
związkach zawodowych” … 

 Rozporządzenie MEN    

z dnia 26 lipca 2018 r. w 

sprawie uzyskiwania stopni 

awansu zawodowego przez 

nauczycieli  

          § 7 ust. 2  
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Przedmiot regulacji 

  

Zakres regulacji  

z przykładami zadań  działacza 

związkowego  

Podstawa prawna 

 

Wymagania 

  

  niezbędne  

 

do uzyskania stopnia 

 

       nauczyciela     

              mianowanego 

 

(c.d.) 

 

 
2) umiejętność rozpoznawania potrzeb 
rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w 
pracy dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej; 
 współpraca z PIP, koordynowanie pracy SIP – 

polepszenie  warunków pracy; 
 opracowanie i wdrożenie programu 

dotyczącego pomocy i opieki nad 
emerytowanymi pracownikami oświaty; 

 działania na rzecz emerytowanych 
pracowników oświaty; 

 koordynowanie pracy ognisk; 
 
3) umiejętność wykorzystania w pracy metod 
aktywizujących ucznia: 
 stosowanie w pracy związkowej, podczas 

przeprowadzanych szkoleń, pracy zespołowej, 
warsztatów, innych metod…;  

 prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem 
komputera i środków multimedialnych; 
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Przedmiot regulacji 

  

Zakres regulacji  

z przykładami zadań  działacza 

związkowego  

Podstawa prawna 

 

Wymagania 

  

  niezbędne  

 

do uzyskania stopnia 

 

       nauczyciela     

              mianowanego 

 

(c.d.) 

 

 
4) umiejętność dokonywania ewaluacji własnej 
pracy i wykorzystywania jej wyników do 
doskonalenia warsztatu pracy: 
 prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem 

komputera i środków multimedialnych; 
 opracowanie prezentacji multimedialnych 
 korzystanie z tablicy interaktywnej, kamery, 

aparatu cyfrowego, skanera; 
 korzystanie z zasobów Inmetu; 
 udział w e-konferencjach, szkoleniach             

e-lerningowych, czy też prowadzenie takich 
szkoleń;  

 korzystanie w pracy związkowej z mediów 
społecznościowych FB, Twitter i innych; 

 strona internetowa oddziału ZNP, strona na 
FB.   
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Przedmiot regulacji 

  

Zakres regulacji  

z przykładami zadań  działacza 

związkowego  

Podstawa prawna 

 

Wymagania 

  

  niezbędne  

 

do uzyskania stopnia 

 

       nauczyciela     

              mianowanego 

 

(c.d.) 

 

5)  umiejętność dzielenia się wiedzą i 
doświadczeniem z innymi nauczycielami w 
ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia 
Zawodowego: 
 organizacja spotkań związkowców i 

pracowników oświaty;  
 prowadzenie szkoleń dla młodych nauczycieli 
 publikowanie własnych opracowań w 

czasopismach, na stronach internetowych, w 
wydawnictwach wewnątrzzwiązkowych; 

 
6) umiejętność uwzględniania w pracy 
problematyki środowiska lokalnego oraz 
współczesnych problemów społecznych 
i cywilizacyjnych; 
 organizacja spotkań związkowców i 

pracowników oświaty z osobami działającymi 
na rzecz oświaty w samorządzie, rządzie, 
związkach zawodowych czy też z innymi 
ciekawymi ludźmi; 

 organizowanie, inicjowanie imprez o 
charakterze integracyjnym, turystycznym, 
wypoczynkowym ….;   
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Przedmiot regulacji 

  

Zakres regulacji  

z przykładami zadań  działacza 

związkowego  

Podstawa prawna 

 

Wymagania 

  

niezbędne     

        

  do uzyskania stopnia  

 

nauczyciela            

           dyplomowanego  

  
 

1. Umiejętność wykorzystania w pracy metod 
aktywizujących ucznia oraz narzędzi 
multimedialnych i informatycznych, 
sprzyjających procesowi uczenia się: 
 stosowanie w pracy związkowej, podczas 

przeprowadzanych szkoleń, pracy zespołowej, 
warsztatów, innych metod…; 

 organizacja spotkań związkowców i 
pracowników oświaty z osobami działającymi 
na rzecz oświaty w samorządzie, rządzie, 
związkach zawodowych czy też z innymi 
ciekawymi ludźmi; 

 prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem 
komputera i środków multimedialnych;  

 opracowanie prezentacji multimedialnych; 
 korzystanie z tablicy interaktywnej, kamery, 

aparatu cyfrowego, skanera; 
 korzystanie z zasobów Internetu; 

 Rozporządzenie MEN    

z dnia 26 lipca 2018 r.                   

w sprawie uzyskiwania stopni 

awansu zawodowego przez 

nauczycieli 

        § 8 ust. 3 pkt 1-3  
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Przedmiot regulacji 

  

Zakres regulacji  

z przykładami zadań  działacza 

związkowego  

Podstawa prawna 

 

Wymagania 

  

niezbędne     

        

  do uzyskania stopnia  

 

nauczyciela            

           dyplomowanego  

(c.d.)  

 

 udział w forach dyskusyjnych nauczycielskich             
i związkowych;  

 udział w e-konferencjach, szkoleniach                             
e-lerningowych, czy też prowadzenie takich 
szkoleń;  

 korzystanie w pracy związkowej z mediów 
społecznościowych FB, Twitter i innych; 

 strona internetowa oddziału ZNP, strona na FB; 
 
2. Umiejętność dzielenia się wiedzą i 
doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym 
przez prowadzenie zajęć otwartych, w 
szczególności dla nauczycieli stażystów i 
nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w 
ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia 
zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli: 
 udział w różnego rodzaju formach 

doskonalenia organizowanych przez ogniwa 
związkowe różnego szczebla; 

 prowadzenie szkoleń dla członków związku z 
zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, 
uprawnień emerytalnych, funduszu świadczeń 
socjalnych, oceny pracy; 
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Przedmiot regulacji 

  

Zakres regulacji  

z przykładami zadań  działacza 

związkowego  

Podstawa prawna 

 

Wymagania 

  

niezbędne     

        

  do uzyskania stopnia  

 

nauczyciela            

           dyplomowanego  

(c.d.)  

 

nauczyciela, awansu zawodowego, nowelizacji 
przepisów oświatowych, praw i obowiązków 
nauczycieli, uprawnień rady pedagogicznej itd.; 
 prowadzenie szkoleń dla młodych nauczycieli,  
publikowanie własnych opracowań w 
czasopismach, na stronach internetowych,                      
w wydawnictwach wewnątrzzwiązkowych, 
opracowanie i udostępnianie innym pracownikom 
oświaty własnych opracowań - szkolenia 
kaskadowe; 
 
3. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w 
szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych: 
• opiniowanie projektów aktów prawnych, 
negocjowanie regulaminów wynagradzania, 
układów zbiorowych; 
• współpraca z PIP, koordynowanie pracy SIP – 

polepszenie  warunków pracy; 
 uzyskanie dodatkowych kwalifikacji mających 

wpływ na wykonywanie zadań; 
 utworzenie i wspomaganie Klubu Młodego 

Nauczyciela; 
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Przedmiot regulacji 

  

Zakres regulacji  

z przykładami zadań  działacza 

związkowego  

Podstawa prawna 

 

Wymagania 

  

niezbędne     

        

  do uzyskania stopnia  

 

nauczyciela            

           dyplomowanego  

(c.d.)  

 

 utworzenie i prowadzenie Klubu Nauczyciela, 
zrzeszającego pracowników oświaty; 

 organizowanie wyjazdowych szkoleń, spotkań i 
pikników dla członków związku;  

 organizowanie, inicjowanie imprez o 
charakterze integracyjnym, turystycznym, 
wypoczynkowym ….;   

 organizacja lub współorganizowanie różnego 
rodzaju form wypoczynku dla dzieci 
pracowników oświaty; 

 pełnienie funkcji w strukturach j.s.t.  i innych,  
     organizowanie akcji charytatywnych,       
     kiermaszów, konkursów; 
 współpraca z organami prowadzącymi i 

szkołami we wprowadzaniu i realizacji 
programów np. „ 5 porcji zdrowia w szkole ” i 
inne; 

 organizacja i prowadzenie związkowej izby 
pamięci; 

 reprezentowanie ZNP na gminnych/miejskich/ 
powiatowych/wojewódzkich uroczystościach 
środowiska oświatowego; 
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Przedmiot regulacji 

  

Zakres regulacji  

z przykładami zadań  działacza 

związkowego  

Podstawa prawna 

 

Wymagania 

  

niezbędne     

        

  do uzyskania stopnia  

 

nauczyciela            

           dyplomowanego  

(c.d.)  

 

 współpraca z osobami, instytucjami lub innymi 
podmiotami w sprawach dotyczących spraw 
oświatowych i pracowniczych (JST, 
stowarzyszenia, fundacje, Urząd 
Marszałkowski,  Kuratorium Oświaty, Wydziały 
Oświaty), w tym współpraca  ze strukturami 
gminnymi/powiatowymi w zakresie m.in. 
opiniowania aktów lokalnego prawa 
oświatowego, udział w komisjach 
konkursowych na stanowisko dyrektorów 
placówek oświatowych, udział w Komisjach na 
stopnie awansu zawodowego nauczycieli,  
udział w komisjach opiniujących wnioski o 
nagrody kuratora, marszałka, ministra, jak i 
wnioski o odznaczenia, praca w komisjach 
dyscyplinarnych dla nauczycieli przy 
wojewodzie (obrońca z wyboru); udział 
(czynny) w posiedzeniach komisji edukacji rady 
gminy/powiatu; 

 organizacja i prowadzenie związkowej izby 
pamięci; 

 współpraca z placówkami oświatowymi, 
włączanie się w akcje, programy, udział w 
uroczystościach, jubileuszach; 
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Przedmiot regulacji 

  

Zakres regulacji  

z przykładami zadań  działacza 

związkowego  

Podstawa prawna 

 

Wymagania 

  

niezbędne     

        

  do uzyskania stopnia  

 

nauczyciela            

           dyplomowanego  

(c.d.)  

 

 organizowanie zawodów sportowych: piłka 
siatkowa, tenis stołowy, taniec towarzyski…. 
dla pracowników oświaty zrzeszonych w 
związku; 

 zorganizowanie chóru 
nauczycielskiego/zespołu i koordynowanie jego 
działalności;  

 organizowanie imprez kulturalnych dla 
pracowników oświaty zrzeszonych w związku. 
 

4. Realizację co najmniej dwóch z   
     następujących zadań: 
a) opracowanie i wdrożenie programu, 
innowacji lub innych działań dydaktycznych, 
wychowawczych, opiekuńczych lub innych 
związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką 
szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 
 opracowanie i wdrożenie programu np. 

obchodów  jubileuszu powstania ZNP na 
danym terenie; 

 opracowanie i wdrożenie programu z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości np. ZNP dla Niepodległej; 

  

 

 

 

 

 
      

         § 8 ust. 3 pkt 4  
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Przedmiot regulacji 

  

Zakres regulacji  

z przykładami zadań  działacza 

związkowego  

Podstawa prawna 

 

Wymagania 

  

niezbędne     

        

  do uzyskania stopnia  

 

nauczyciela            

           dyplomowanego  

(c.d.)  

 

 opracowanie i wdrożenie  programu. „Najlepiej 
pracujące ognisko ZNP”, „Prezes ogniska ZNP 
na medal”; 

 opracowanie i wdrożenie  programu  promocji 
związku i pozyskania nowych członków, 

 opracowanie i wdrożenie programu 
dotyczącego pomocy i opieki nad 
emerytowanymi pracownikami oświaty. 

b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, 
opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-
doradcy metodycznego, przewodniczącego 
zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, 
koordynatora projektu, kuratora społecznego, 
egzaminatora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw 
podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół 
artystycznych - także nauczyciela-konsultanta 
współpracującego z Centrum Edukacji 
Artystycznej: 
 koordynowanie pracy ognisk,  
 koordynowanie pracy oddziałów w rejonie,  
 pomoc nauczycielom i pracownikom 

niepedagogicznym będącymi członkami 
związku  w zakresie prawa pracy, awansu 
zawodowego …; 
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Przedmiot regulacji 

  

Zakres regulacji  

z przykładami zadań  działacza 

związkowego  

Podstawa prawna 

 

Wymagania 

  

niezbędne     

        

  do uzyskania stopnia  

 

nauczyciela            

           dyplomowanego  

(c.d.)  

 

 praca w organach związku  (prezydium zarządu 
oddziału, zarząd oddziału, zarząd główny), 

 wykonywanie zadań eksperta, egzaminatora, 
rzeczoznawcy  ….; 

 rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie 
mediacji; 

 praca w Powiatowej Radzie Rynku Pracy,  
 praca w Wojewódzkiej Radzie Dialogu 

Społecznego lub jej zespołach roboczych; 
 działania na rzecz emerytowanych 

pracowników oświaty. 
 
c) uzyskanie umiejętności posługiwania się 
językiem obcym na poziomie podstawowym,     
a w przypadku nauczycieli języków obcych - 
umiejętności posługiwania się drugim językiem 
obcym na poziomie podstawowym, 
 
d)  opracowanie autorskiej pracy z zakresu 
oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej                                  
w czasopiśmie branżowym lub w formie innej 
zwartej publikacji: 
 opracowania własne dotyczące historii ZNP, 

działaczy związkowych na terenie działania; 
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Przedmiot regulacji 

  

Zakres regulacji  

z przykładami zadań  działacza 

związkowego  

Podstawa prawna 

Wymagania 

 niezbędne     

 do uzyskania stopnia  

nauczyciela            

           dyplomowanego  

(c.d.)  

 publikacje/opracowania własne np. 
„Uprawnienia i kompetencje ogniska ZNP”, 
„Zakres działań organizacji związkowej w 
świetle ustawy o związkach zawodowych” 
….itd;  

 opracowanie własne dotyczące oświaty, 
wynagrodzeń, organizacji pracy placówek 
oświatowych czy też dialogu społecznego na 
terenie działania. 

  

 

Rozmowa  

kwalifikacyjna 
 

 

Komisja kwalifikacyjna zapoznaje się ze 
sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz 
analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na 
podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji 
i przeprowadzonej rozmowy.  
 Podczas rozmowy nauczyciel: 
1) prezentuje sposób realizacji wybranego przez 
siebie zadania określonego w § 8 ust. 3 
rozporządzenia, którego opis i analiza nie była 
dołączona do wniosku  o podjęcie postępowania 
kwalifikacyjnego;  
2) odpowiada na pytania członków komisji 
dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych 

Rozporządzenie MEN    

     z dnia 26 lipca 2018 r.  

w sprawie uzyskiwania stopni 

awansu zawodowego przez 

nauczycieli 

        § 12 ust. 3 i 4 
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Przedmiot regulacji 

  

Zakres regulacji  

z przykładami zadań  działacza 

związkowego  

Podstawa prawna 

 

Rozmowa  

kwalifikacyjna 

(c.d.) 

przez nauczyciela w okresie stażu na 
podniesienie jakości pracy szkoły, w której 
nauczyciel odbywał staż; 
3) wykazuje się umiejętnością rozwiązania 
wskazanego przez komisję problemu 
związanego z wykonywaną pracą, z 
uwzględnieniem przepisów prawa; 
 4) określa cele dalszej pracy i własnego 
rozwoju 

Zdanie egzaminu / 

uzyskanie akceptacji 

komisji kwalifikacyjnej  

Nauczyciel zdał egzamin przed komisją albo 
uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej, 
jeżeli średnia arytmetyczna punktów wynosi 
co najmniej 7.  

Rozporządzenie MEN    

     z dnia 26 lipca 2018 r.  

w sprawie uzyskiwania stopni 

awansu zawodowego przez 

nauczycieli   

           § 13 ust. 4  

 

 Niezdanie egzaminu  

nieuzyskanie akceptacji 

 

Nauczyciele urlopowani lub zwolnieni z 
obowiązku świadczenia pracy, którzy nie 
uzyskali akceptacji lub nie zdali egzaminu, 
mogą ponownie złożyć wniosek o podjęcie 
postępowania kwalifikacyjnego lub 
egzaminacyjnego po upływie roku.  

  

Karta  Nauczyciela 

  

            Art. 9f ust. 8a  
 


