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I. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 poz. 967) 

Oznaczona w prezentacji jako: KN 

 

Art.  3.  [Definicje ustawowe]  

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

3) stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach 

oraz innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, w wymiarze 

co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach rozdziału 3a, z tym że w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e 

ust. 1-3, równoważny z odbywaniem stażu jest odpowiednio okres zatrudnienia na tych stanowiskach 

lub czas urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy; 

Art. 9b. [Wymagania do awansu zawodowego]  

1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań 

kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem 

art. 9e ust. 1-3, zakończonego co najmniej dobrą oceną pracy, oraz: 

1) w przypadku nauczyciela stażysty - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną; 

2) w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną; 

3) w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu 

analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie. 

Art.  9c.  [Staż. Opiekun stażu]  

1.  Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień: 

1) nauczyciela kontraktowego - rok i 9 miesięcy; 

2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy. 

2.  Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy 

doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu 

trwającego rok i 9 miesięcy. Dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał awans 

w sposób określony w art. 9a ust. 3 i ubiega się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić 

staż do roku i 9 miesięcy. 

3.  W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez 

dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10. Po zakończeniu stażu 

nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu. 

4.  Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły 

przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach, 

szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i 

nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. 

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 opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu. 

Art.  9d.  [Rozpoczęcie, przedłużenie, przerwanie stażu]  
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1.  Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od 

dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta 

rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. 

2.  W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel 

nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego. 

3.  Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8. 

4.  Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po 

przepracowaniu w szkole co najmniej 3 lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień 

nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 4 lat od dnia nadania 

poprzedniego stopnia awansu zawodowego. 

4a.  Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może 

rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat 

od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. 

5.  W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym, 

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. 

6.  Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w każdym 

czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym wymiarze. 

9.  Nauczyciele skierowani do pracy za granicą w celu wspomagania nauczania języka polskiego, 

historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w 

środowiskach polonijnych po powrocie do pracy w polskiej szkole mogą złożyć wniosek o podjęcie 

odpowiednio postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub 

postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w 

wymiarze rok i 9 miesięcy. 

Art.  9e.  [Awans zawodowy dyrektorów, nauczycieli w urzędach, zwolnionych do pracy w związkach 

zawodowych]  

1. Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 

lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 

lata, oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania 

kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 5 lat od dnia nadania 

stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień 

naukowy doktora po upływie 4 lat. 

2. Nauczyciel mianowany, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 1b, zatrudniony na stanowisku, na 

którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, posiadający nieprzerwany okres pracy na tym 

stanowisku wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej 
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stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania 

kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 45 lat od dnia nadania 

stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień 

naukowy doktora po upływie 4 lat. 

3. Nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 

23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, którego okres urlopowania lub zwolnienia z obowiązku 

świadczenia pracy trwa nieprzerwanie co najmniej 3 lata, może złożyć wniosek o podjęcie 

postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub wniosek o podjęcie 

postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego odpowiednio po 

upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i po upływie 5 lat od dnia nadania 

stopnia nauczyciela mianowanego. 

4.  Nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym przestali zajmować stanowisko dyrektora szkoły, 

przestali być zatrudnieni na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, oraz 

nauczyciele mianowani, pełniący z wyboru funkcje związkowe, 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 

rok i 9 miesięcy, o ile staż rozpoczęli z dniem 1 września roku szkolnego następującego bezpośrednio 

po tym roku szkolnym. 

Art.  9f.  [Uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia]  

2.  Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu 

zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, 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 co najmniej dobrą 

ocenę pracy. 

3.  Ocenę pracy, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela po 

zakończeniu całego stażu. 

4.  W przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1, zalicza 

się okres stażu odbytego przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. 

Art.  9g.  [Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne. Dodatkowy staż. Lista ekspertów]  

8. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed komisjami, o 

których mowa w ust. 1-3, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania 

egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, 

dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że: 

1) nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją 

egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole; 

2) nauczyciel mianowany, w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji, przed kolejnym 

ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest obowiązany do odbycia stażu w 

wymiarze określonym w art. 9c ust. 1 pkt 2. 

Art.  10.  [Nawiązanie stosunku pracy]  

2.  Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, rozpoczynającą pracę w szkole, stosunek pracy 

nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujący 2 lata szkolne w celu odbycia 

stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust.7. 
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W przypadkach, o których mowa w art. 9g ust. 8, w razie ustalenia dodatkowego stażu, z nauczycielem 

stażystą nawiązuje się stosunek pracy na czas określony na kolejny rok szkolny. 

3.  W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, 

legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania 

pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do 

uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. 

4. Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę 

zawieranej na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 7. 

5. Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na 

podstawie mianowania, jeżeli: 

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym; 

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; 

3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 

4a) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w 

okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 

ust. 1 pkt 4; 

5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska; 

6) istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas 

nieokreślony. 

6. W przypadku braku warunków do zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w ust. 5 pkt 6, stosunek 

pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na 

czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego 

nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem 

kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się na 

podstawie umowy o pracę na czas określony. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej 

wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić 

nauczyciela, który nie spełnia warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5. 

10.  Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie ust. 9 nie stosuje się przepisów rozdziału 3a. Dla celów 

płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści. 

11.  W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie ust. 7, posiadającego wymagane 

kwalifikacje, na jego wniosek odstępuje się od stosowania przepisów rozdziału 3a. Dla celów płacowych 

nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści, chyba że posiadają wyższy niż stażysta stopień 

awansu zawodowego. 

Art.  22.  [Uzupełnienie tygodniowego wymiaru zajęć]  
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3. Do nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w 

wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co 

najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, nie ma zastosowania przepis art. 

91b ust. 1. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora 

szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela, w tym powołuje 

opiekuna stażu, dokonuje oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu oraz wskazuje nauczycielowi 

właściwego dyrektora szkoły lub właściwy organ do złożenia wniosku o podjęcie odpowiednio 

postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. 

 

II. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.  Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe  

(Dz.U. z 2017 r. poz. 60) 

Oznaczona w prezentacji jako: pwupo 

 

Art.  228.  [Staż na kolejny stopień awansu zawodowego w przypadku nauczycieli dotychczasowych 

gimnazjów]  

1.  Ograniczenie zatrudnienia nauczycielowi gimnazjum do wymiaru niższego niż 1/2 obowiązkowego 

wymiaru zajęć nie powoduje przerwania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczętego 

przed dniem ograniczenia zatrudnienia. 

2.  Nauczyciel dotychczasowego gimnazjum, który w okresie trwania stażu na kolejny stopień awansu 

zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia, może kontynuować staż na kolejny stopień awansu 

zawodowego, jeżeli podjął zatrudnienie w szkole, bez względu na wymiar zatrudnienia, nie później niż 

12 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał 

pozytywną ocenę dorobku zawodowego. 

3.  Przepis ust. 2 ma zastosowanie również do nauczycieli dotychczasowych gimnazjów, którzy 

rozpoczęli lub kontynuują staż w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego 

gimnazjum. 

 

III. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w  sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 

(Dz. U. z 2018r. poz. 1574) 

Oznaczone w prezentacji jako: rozporządzenie 

 

§  3.  [Plan rozwoju zawodowego]  

1.  Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od 

dnia rozpoczęcia zajęć w szkole. 

2.  Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o 

rozpoczęcie stażu. 

3.  Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju 

zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem 

wprowadzenia niezbędnych zmian. 



Awans zawodowy nauczyciela                                                                                        
Część 1. - Nauczyciel w okresie stażu                                                                                 

2018-11-22 

  
 

Wybór przepisów regulujących materię stażu awansowego 6 

 

4.  Nauczyciel jest obowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora 

szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym 

niż 3 dni robocze. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający 

jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia. 

5.  W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, przepisy ust. 2-4 

stosuje się odpowiednio. 

§  4.  [Zapewnienie odpowiednich warunków do odbycia stażu; zmiany w planie rozwoju 

zawodowego; sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego]  

1.  Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do: 

1) obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych zajęć prowadzonych w szkole, w 

szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć, w 

tej samej lub innej szkole; 

2) udziału w formach doskonalenia zawodowego, określonych w zatwierdzonym planie rozwoju 

zawodowego; 

3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki pedagogicznej, poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek oświatowych. 

2.  W trakcie stażu dyrektor szkoły obserwuje i omawia z nauczycielem co najmniej jedne prowadzone 

przez niego zajęcia. 

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. Przepis § 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

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. 

§  5.  [Zadania opiekuna stażu; opinia o dorobku zawodowym nauczyciela]  

1.  Do zadań opiekuna stażu należą: 

1) współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w 

zawodzie, w tym w przypadku nauczyciela stażysty zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi 

w danej szkole, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej; 

2) współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w 

szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego; 

3) wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych; 

4) umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez siebie 

zajęć; 

5) obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż; 

6) dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności 

omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela; 
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7) inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań 

zawodowych; 

8) doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu. 

2.  Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły opinię 

o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych 

zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych 

do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego. 

§  6.  [Wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego]  

1.  Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie 

odbywania stażu powinien: 

1) poznać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły; 

2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego 

nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym 

obserwowane zajęcia; 

3) prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej jednej godziny w 

miesiącu oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz 

omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone; 

4) uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form 

pracy. 

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. 

§  7.  [Wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego]  

1.  Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie 

odbywania stażu powinien: 

1) uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska 

lokalnego; 
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2) doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie 

kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie 

uzdolnionych; 

3) prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku 

szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz 

omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone; 

4) przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa 

staż, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy 

metodycznego w zakresie tych zajęć. 

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. 

§  8.  [Wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego]  

1.  Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie 

odbywania stażu powinien: 

1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności 

stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 

2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły; 

3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy 

szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego; 

4) przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, 

w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub 

nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
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2.  Przepis ust. 1 pkt 4 nie dotyczy nauczyciela zwolnionego z obowiązku realizacji zajęć, o których 

mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, oraz nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 

Karty Nauczyciela. 

3.  Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują: 

1) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi 

multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się; 

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; 

3) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych; 

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, 

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, 

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. 

 


