
 
 
 
 

Opiekun stażu  
Rola i zadania w awansie 
zawodowym nauczyciela 

 
  

 

Grzegorz Telok - RODN „WOM” w Bielsku-Białej 



Opiekun stażu:  

• Rola i zadania w procesie awansu zawodowego nauczyciela. 

 

• Osobisty przewodnik zawodowy nauczyciela. 

 

• Dokumentacja. 
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Awans zawodowy  
– podstawy prawne na 1.09.2019 r. 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730),  

• Ustawa z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.  
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1574),  
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1650). 
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ZMIANY  W  KARCIE  NAUCZYCIELA 
 
 Do 31 sierpnia 2018 r. Od 1 września  2018 r. Od 1 września  2019r. 

 

 Warunkiem uzyskania wyższego 

stopnia awansu jest …………. oraz 

uzyskanie pozytywnej oceny dorobku 

zawodowego. 

 

 Warunkiem uzyskania wyższego 

stopnia awansu jest ……….. oraz 

uzyskanie co najmniej dobrej oceny 

pracy. 

 Art. 9b ust. 1  Karty Nauczyciela 

• Warunkiem nadania nauczycielowi 

kolejnego stopnia awansu zawodowego 

jest spełnienie wymagań 

kwalifikacyjnych (…) odbycie stażu 

zakończonego pozytywną oceną dorobku 

zawodowego nauczyciela oraz 

 1) w przypadku nauczyciela stażysty, 

uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej 

po przeprowadzonej rozmowie 

 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 



ZMIANY  W  KARCIE  NAUCZYCIELA 
 
 

Do 31 sierpnia 2018 r. Od 1 września  2018 r. Od 1 września  2019r. 

 

 Staż na stopień nauczyciela 

kontraktowego trwa 9 miesięcy. 

 Staż na nauczyciela 

mianowanego i nauczyciela 

dyplomowanego trwa 2 lata i 9 

miesięcy  

 

 

* Szczególne przypadki skrócenie 

stażu 

 

 

• Staż na stopień nauczyciela 

kontraktowego trwa 1 rok i 9 

miesięcy. 

 

 Art 9fc ust. 1  pkt 1 Karty 

Nauczyciela 

 Staż na stopień nauczyciela 

kontraktowego trwa 9 miesięcy. 

 Staż na nauczyciela 

mianowanego  i nauczyciela 

dyplomowanego    

      trwa  2 lata i  9 miesięcy  

 



Do 31 sierpnia 2018 r. Od 1 września 2018 r. 

Od 1 września 2019r. 

Podstawa prawna 

 

  Nauczyciel stażysta – w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w 

szkole przedkłada   dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego. 

 Nauczyciel kontraktowy i mianowany – dołączają plan rozwoju 

zawodowego do wniosku  o rozpoczęcie stażu (do 14 dni od dnia 

rozpoczęcia zajęć). 

 Dyrektor szkoły ma 30 dni, od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, na 

zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego lub zwrócenie go 

nauczycielowi do poprawienia. 

 

 § 3 ust. 1, ust. 2  

i ust.3 

rozporządzenia 

MEN   

 z 26 lipca 2018r. 

ZMIANY  WYNIKAJĄCE  Z  ROZPORZĄDZENIA  W  SPRAWIE  
AWANSU  ZAWODOWEGO  NAUCZYCIELI 
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 Opiekun stażu - kto może nim być ? 

 
Art.9c ust 1. pkt 4 Karty Nauczyciela – 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. 
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NESTOR  
Doświadczony nauczyciel, nauczyciel o dużym stażu pedagogicznym. 
 

MENTOR  
Mistrz, zorientowany na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia.  

Uczeń, poprzez regularne rozmowy z mistrzem, zdobywał nową wiedzę, poznawał 
siebie, rozwijał zawodową samoświadomość i nie obawiał się podążać wybraną 
samodzielnie drogą. 

 

TUTOR 
Opiekun, wychowawca.  

Często pracuje indywidualnie z uczniem. 
 

 

NESTOR + MENTOR + TUTOR = Opiekun stażu 
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  Opiekuna stażu powinien: 
 

• chcieć pełnić proponowaną funkcję,  

• posiadać osiągnięcia w pracy dydaktycznej i być osobą, której praca jest wysoko oceniana 
przez współpracowników i przełożonych,  

• być lubianym nauczycielem i wychowawcą oraz aktywnym członkiem rady pedagogicznej,  

• w miarę możliwości uczyć tego samego lub podobnego przedmiotu,  

• ciągle dokształcać się i stale wzbogacać swój warsztat pracy. 



Co się zmieni Do 31 sierpnia 2018 r. Od 1 września 2018 r./  1 września 2019r. Podstawa prawna 

 Sprecyzowanie 

obowiązków 

opiekuna stażu 

      

 

 

       Brak szczegółowych regulacji. 

Obowiązki opiekuna stażu: 

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; 

  

§ 5 ust. 1 rozporządzenia 

MEN z 26 lipca 2018 r. 

 

ZMIANY  WYNIKAJĄCE  Z  ROZPORZĄDZENIA  W  SPRAWIE  
AWANSU  ZAWODOWEGO  NAUCZYCIELI 

 
 



Co się zmieni Do 31 sierpnia 2018 r. Od 1 września 2018 r./ 1 września 2019r. Podstawa prawna 

 Sprecyzowanie 

obowiązków 

opiekuna stażu 

 

 

 

 

      Brak szczegółowych regulacji. 

  

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; 

7) inspirowanie i zachęcanie nauczyciela 

odbywającego staż do podejmowania wyzwań 

zawodowych; 

8) doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie 

niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu. 

  

§ 5 ust. 1 rozporządzenia 

MEN z 26 lipca 2018 r. 

 

ZMIANY  WYNIKAJĄCE  Z  ROZPORZĄDZENIA  W  SPRAWIE  
AWANSU  ZAWODOWEGO  NAUCZYCIELI 
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 Od czego rozpocząć pracę ze stażystą ? 

 
1. Spisanie kontraktu 
 
2. Opracowanie harmonogramu spotkań nauczyciela z opiekunem 
stażu 
 
3. Założenie teczki - Portfolio 
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Co się zmieni Do 31 sierpnia 2018 r. Od 1 września 2018 r./  

1 września 2019r 

Podstawa prawna 

 Obowiązki 

nauczyciela stażysty 

realizującego staż 

 Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na 

stopień nauczyciela kontraktowego w okresie 

odbywania stażu powinien w szczególności: 

1) poznawać organizację, zadania i zasady 

funkcjonowania szkoły, w tym: 

a) przepisy związane z funkcjonowaniem 

szkoły, 

b) sposób prowadzenia dokumentacji 

obowiązującej w szkole, 

c) przepisy dotyczące zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki 

i pracy; 

2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach 

prowadzonych przez opiekuna stażu 

lub innych nauczycieli w wymiarze co 

najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu 

oraz omawiać z prowadzącym obserwowane 

zajęcia; 

 

 Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans 

na stopień nauczyciela kontraktowego w 

okresie odbywania stażu ma obowiązek: 

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; 

  

§ 6 ust. 1 rozporządzenia 

MEN z 26 lipca 2018 r. 

 

ZMIANY  WYNIKAJĄCE  Z  ROZPORZĄDZENIA  W  SPRAWIE  
AWANSU  ZAWODOWEGO  NAUCZYCIELI 

 
 



Co się zmieni Do 31 sierpnia 2018 r. Od 1 września 2018 r./ 1 września 

2019r 

Podstawa prawna 

 Obowiązki 

nauczyciela stażysty 

realizującego staż 

 3) prowadzić zajęcia z uczniami, w 

obecności opiekuna stażu lub dyrektora 

szkoły w wymiarze co najmniej jednej 

godziny zajęć w miesiącu oraz omawiać 

je z osobą, w obecności której zajęcia 

zostały przeprowadzone; 

4) uczestniczyć w wewnątrzszkolnych 

formach doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 

 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. 

  

§ 6 ust. 1 

rozporządzenia MEN 

 z 26 lipca 2018 r. 

 

 

ZMIANY  WYNIKAJĄCE  Z  ROZPORZĄDZENIA  W  SPRAWIE  
AWANSU  ZAWODOWEGO  NAUCZYCIELI 

 
 



Co się zmieni Do 31 sierpnia 2018 r. Od 1 września 2018 r./  

1 września 2019r 

Podstawa prawna 

 Wymagania 

niezbędne do 

uzyskania stopnia 

nauczyciela 

kontraktowego 

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia 

nauczyciela kontraktowego obejmowały: 

1) znajomość organizacji, zadań i zasad 

funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel 

odbywał staż; 

2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób 

zapewniający właściwą realizację statutowych 

zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał 

staż; 

3) znajomość środowiska uczniów, ich 

problemów oraz umiejętność współpracy ze 

środowiskiem uczniów; 

4) umiejętność omawiania prowadzonych i 

obserwowanych zajęć. 

Wymagania niezbędne do uzyskania 

stopnia nauczyciela kontraktowego  

obejmują analogiczne obszary, z tym że 

postawiono dodatkowo nacisk na: 

 rozpoznawanie potrzeb uczniów i 

zindywidualizowanie nauczania; 

 wykorzystywanie narzędzi 

multimedialnych i informatycznych, 

 umiejętność wykorzystania w 

codziennej pracy wiedzy i umiejętności 

zdobytych w trakcie doskonalenia 

zawodowego; 

 umiejętność stosowania w pracy wiedzy 

z zakresu psychologii, pedagogiki i 

dydaktyki. 

  

§ 6 ust. 2 rozporządzenia 

MEN z 26 lipca 2018 r. 

 

ZMIANY  WYNIKAJĄCE  Z  ROZPORZĄDZENIA  W  SPRAWIE  
AWANSU  ZAWODOWEGO  NAUCZYCIELI 
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§5 ust. 1  
Do zadań opiekuna stażu należy: 

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; 
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Dobry opiekun stażu powinien dla swego podopiecznego być 
przewodnikiem i wskazać mu m.in.: 
 
• rozkład klasopracowni, szafki i miejsca w pokoju nauczycielskim, 
• sposób organizowania kontaktów z administracją i dyrekcją (droga służbowa),  
• jak wypełniać karty godzin i inną dokumentację kadrową, 
• jak realizować programy nauczania, czy program wychowawczo – profilaktyczny, 
     ocenianie wewnątrzszkolne (dzienniki, arkusze ocen, plan nauczania itp.), 
• omówić przepisy zewnętrzne jak i wewnątrzszkolne tj. statut, regulaminy itp., 
• opisać obyczaje panujące w danej szkole (święto szkoły, święta państwowe, wycieczki), 
• nieformalne zwyczaje (funkcjonujące np. w pokoju nauczycielskim czy w gronie 

pedagogicznym).  
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§5 ust. 1  
Do zadań opiekuna stażu należy: 

2) Współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu 

rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze 

właściwych form doskonalenia zawodowego; 
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§5 ust. 1  
Do zadań opiekuna stażu należy: 

3) Wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków 

zawodowych; 
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§5 ust. 1  
Do zadań opiekuna stażu należy: 

4) Umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowanie 

prowadzonych przez siebie zajęć; 

 

• Stażysta -> Kontraktowy ( co najmniej 1 godzina w miesiącu ) 

• Kontraktowy -> Mianowany ( wg. uznania )  
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§5 ust. 1  
Do zadań opiekuna stażu należy: 

5) Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego 

staż; 

 

• Stażysta -> Kontraktowy ( co najmniej 1 godzina w miesiącu ) 

• Kontraktowy -> Mianowany ( co najmniej 4 godziny w roku szkolnym )  
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§5 ust. 1  
Do zadań opiekuna stażu należy: 

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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§5 ust. 1  
Do zadań opiekuna stażu należy: 

7) Inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do 

podejmowania wyzwań zawodowych; 
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§5 ust. 1  
Do zadań opiekuna stażu należy: 

8) Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia 

roli opiekuna stażu. 
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 Oczekiwania wobec opiekuna stażu: 
 

• akceptacji oraz szacunku dla dotychczasowego doświadczenia podopiecznego,  

• zrozumienia oporu podopiecznego wobec „bycia nauczanym”, 

• kompetencji w zakresie znajomości i swobodnego posługiwania się zasadami poprawnej 
komunikacji interpersonalnej,  

• umiejętności słuchania oraz udzielania bezpiecznej informacji zwrotnej,  

• dużych kompetencji w zakresie wiedzy merytorycznej, metodycznej oraz warsztatu pracy 
nauczyciela danego przedmiotu, 

• praktycznych i możliwych do zaprezentowania osiągnięć w zakresie pracy z uczniami oraz 
organizacji warsztatu pracy, 

• umiejętności planowania opartego o precyzyjne określanie niezbędnych i możliwych do 
osiągnięcia celów,  

• konsekwencji i skuteczności w procesie stymulowania i wspierania podopiecznego w 
procesie dochodzenia do zaplanowanych celów,  

• umiejętności opracowywania lub sporządzania i praktycznego korzystania z narzędzi 
umożliwiających obserwację oraz dokonywania ewaluacji bieżącej i sumującej dotyczącej 
pracy nauczyciela stażysty czy kontraktowego. 
 



ZMIANY  WYNIKAJĄCE  Z  ROZPORZĄDZENIA  W  SPRAWIE  
AWANSU  ZAWODOWEGO  NAUCZYCIELI 

 
 

§ 4 ust. 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.  

Grzegorz Telok – RODN „WOM” w Bielsku-Białej  
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  Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego? 

 
1) Wydrukuj swój plan rozwoju, czytając kolejne punkty zaznaczaj to, co udało Ci się zrealizować,  

2) Rozpisuj pod tymi punktami szczegółowe działania których się podejmowałaś w trakcie trwania stażu.  

3) Zgromadź wszelkie niezbędne dokumenty, notatki, zapiski, przypomnij sobie i zapisz gdzie, z kim i kiedy 
realizowałaś poszczególne działania. 

4) Zdecyduj w jakiej formie napiszesz to sprawozdanie . Forma opisowa czy tabelaryczna. 

       ( zadanie, stopień realizacji, uzyskane efekty dla siebie i szkoły ). 

5)    Napisz co Ci się nie udało, a co zrobiłeś ponad to co napisałeś w planie rozwoju. 
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ZMIANY  WYNIKAJĄCE  Z  ROZPORZĄDZENIA  W  SPRAWIE  
AWANSU  ZAWODOWEGO  NAUCZYCIELI 

 
 

§ 5 ust. 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 niezbędnych do 
uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego. 
 
 
Przygotowując projekt oceny, opiekun stażu powinien wziąć pod uwagę przede 
wszystkim:  
1) wynik realizacji planu rozwoju zawodowego;  
2) postęp w rozwoju kompetencji, szczególnie ważnych z punktu widzenia potrzeb 

szkoły (placówki);  
3) sposób dokumentowania dorobku zawodowego przez nauczyciela 
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PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO 
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  Dokumentacja opiekuna stażu: 

 
• kontrakt zawarty pomiędzy opiekunem stażu a nauczycielem, 

• plan rozwoju zawodowego nauczyciela odbywającego staż, 

• harmonogram przebiegu stażu, w tym przewidywany udział w zajęciach otwartych 
prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz planowane obserwacje 
zajęć u nauczyciela, 

• scenariusze zajęć, konspekty lekcji, 

• karty obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę, 

• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, 

• projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela. 
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  Opiekuna stażu na komisji kwalifikacyjnej 

 
Art. 9g ust. 1 Karty Nauczyciela – 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 (komisji przedmiotowej), jeśli taki zespół nie został 
powołany w danej szkole to nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w 
szkole; 

3. Opiekun stażu.  

 



   TECZKA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO 
Nauczyciel stażysta do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego załącza: 

1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, 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. 

(§9 ust. 1 Rozporządzenia MEN z 23 sierpnia 2019 r. )  

 

 



TECZKA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 

• Data zakończenia stażu: 
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 do 31 sierpnia 2018 r.  od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019 r.  od 1 września 2019 r. 

1)      poświadczone kopie 
dokumentów potwierdzających 
posiadane kwalifikacje zawodowe 
oraz poświadczoną kopię aktu 
nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela 
kontraktowego; 
 

1) kopie dokumentów 
potwierdzających posiadane 
kwalifikacje zawodowe, 
poświadczone przez dyrektora 
szkoły za zgodność z oryginałem; 

1) kopie dokumentów 
potwierdzających posiadane 
kwalifikacje zawodowe, 
poświadczone przez dyrektora 
szkoły za zgodność z oryginałem; 
 



TECZKA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 
 

 do 31 sierpnia 2018 r.  od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019 r.  od 1 września 2019 r. 

2)      zaświadczenie dyrektora szkoły 
zawierające informację o:  
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz 
nauczanym przez niego przedmiocie lub 
rodzaju prowadzonych zajęć w dniu 
wydania zaświadczenia oraz w okresie 
odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, 
który w okresie odbywania stażu zmienił 
miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela 
zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w 
wymiarze niższym niż połowa 
obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w 
wymiarze co najmniej połowy 
obowiązkowego wymiaru zajęć, należy 
załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, 
w których nauczyciel był zatrudniony w 
okresie stażu, 
 

2) zaświadczenie dyrektora placówki 
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, 

2) zaświadczenie dyrektora placówki 
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, 



TECZKA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 
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do 31 sierpnia 2018 r.  od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019 r.  od 1 września 2019 r. 

2)      zaświadczenie dyrektora szkoły 
zawierające informację o:  

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju 
zawodowego nauczyciela, 
c) dacie złożenia przez nauczyciela 
sprawozdania z realizacji planu rozwoju 
zawodowego, 
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie 
dorobku zawodowego za okres stażu 
oraz dacie jej dokonania, a w 
przypadku nauczyciela, który w okresie 
odbywania stażu zmienił miejsce 
zatrudnienia - także o ocenie dorobku 
zawodowego za okres stażu odbytego 
w poprzednim miejscu zatrudnienia. 

2) zaświadczenie dyrektora placówki o: 
 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; 
 

2) zaświadczenie dyrektora placówki 
o:  
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; 
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do 31 sierpnia 2018 r.  od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019 r.  od 1 września 2019 r. 

3. kopię sprawozdania z realizacji 

planu rozwoju zawodowego 

poświadczoną przez dyrektora szkoły 

za zgodność z oryginałem; 

4. kopię karty oceny pracy dokonanej 

po zakończeniu stażu, poświadczonej 

przez dyrektora szkoły za zgodność z 

oryginałem; 

5. kopię aktu nadania stopnia 

nauczyciela kontraktowego 

poświadczoną przez dyrektora szkoły 

za zgodność z oryginałem. 

3. kopię sprawozdania z realizacji 

planu rozwoju zawodowego 

poświadczoną przez dyrektora szkoły 

za zgodność z oryginałem; 

4. kopię oceny dorobku zawodowego 

poświadczonej przez dyrektora szkoły 

za zgodność z oryginałem; 

5. kopię aktu nadania stopnia 

nauczyciela kontraktowego 

poświadczoną przez dyrektora szkoły 

za zgodność z oryginałem. 



TECZKA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 
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do 31 sierpnia 2018 r.  od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019 r.  od 1 września 2019 r. 

1)      poświadczone kopie 
dokumentów potwierdzających 
posiadane kwalifikacje zawodowe 
oraz poświadczoną kopię aktu nadania 
stopnia awansu zawodowego; 
 

1) kopie dokumentów 
potwierdzających posiadane 
kwalifikacje zawodowe, poświadczone 
przez dyrektora szkoły za zgodność z 
oryginałem; 
 

1) kopie dokumentów 
potwierdzających posiadane 
kwalifikacje zawodowe, poświadczone 
przez dyrektora szkoły za zgodność z 
oryginałem; 
 



TECZKA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 
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do 31 sierpnia 2018 r.  od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019 r.  od 1 września 2019 r. 

2)      zaświadczenie dyrektora szkoły 
zawierające informację o:  
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz 
nauczanym przez niego przedmiocie lub 
rodzaju prowadzonych zajęć w dniu 
wydania zaświadczenia oraz w okresie 
odbywania stażu; w przypadku 
nauczyciela, który w okresie odbywania 
stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz 
nauczyciela zatrudnionego w kilku 
szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż 
połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, 
łącznie w wymiarze co najmniej połowy 
obowiązkowego wymiaru zajęć, należy 
załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, 
w których nauczyciel był zatrudniony w 
okresie stażu, 
 

2) zaświadczenie dyrektora placówki 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, 

2) zaświadczenie dyrektora placówki 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, 
 



TECZKA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 
 

 

Grzegorz Telok – RODN „WOM” w Bielsku-Białej  

do 31 sierpnia 2018 r.  od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019 r.  od 1 września 2019 r. 

2)      zaświadczenie dyrektora szkoły 
zawierające informację o:  

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju 
zawodowego nauczyciela, 
c) dacie złożenia przez nauczyciela 
sprawozdania z realizacji planu rozwoju 
zawodowego, 
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie 
dorobku zawodowego za okres stażu 
oraz dacie jej dokonania, a w przypadku 
nauczyciela, który w okresie odbywania 
stażu zmienił miejsce zatrudnienia - 
także o ocenie dorobku zawodowego za 
okres stażu odbytego w poprzednim 
miejscu zatrudnienia; 
 

2) zaświadczenie dyrektora placówki o: 
 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; 
 

2) zaświadczenie dyrektora placówki o:  
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; 
 



TECZKA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 
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do 31 sierpnia 2018 r.  od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019 r.  od 1 września 2019 r. 

3)      opis i analizę realizacji wymagań 
określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia 
MEN z 1 marca 2013 r., w szczególności ze 
wskazaniem uzyskanych efektów, 
4)      poświadczoną kopię dyplomu lub 
świadectwa potwierdzającego 
zaawansowaną znajomość języka obcego 
w rozumieniu przepisów w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych 
od nauczycieli oraz określenia szkół i 
wypadków, w których można zatrudnić 
nauczycieli niemających wyższego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel 
realizował zadanie, o którym mowa w § 8 
ust. 2 pkt 4 lit. d rozporządzenia MEN z 1 
marca 2013 r.). 
 

3) kopię sprawozdania z realizacji planu 
rozwoju zawodowego poświadczoną 
przez dyrektora szkoły za zgodność z 
oryginałem; 
4) kopię karty oceny pracy dokonanej po 
zakończeniu stażu, poświadczonej przez 
dyrektora szkoły za zgodność z 
oryginałem; 
5) opis i analizę sposobu realizacji 
jednego wymagania wybranego spośród 
określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3 
rozporządzenia w sprawie awansu 
zawodowego i jednego wymagania 
wybranego spośród określonych w § 8 
ust. 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie 
awansu zawodowego, w szczególności ze 
wskazaniem uzyskanych efektów dla 
nauczyciela i szkoły; 

3) kopię sprawozdania z realizacji planu 
rozwoju zawodowego poświadczoną 
przez dyrektora szkoły za zgodność z 
oryginałem; 
4) kopię oceny dorobku zawodowego 
poświadczonej przez dyrektora szkoły za 
zgodność z oryginałem; 
5) opis i analizę sposobu realizacji 
jednego wymagania wybranego spośród 
określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3 
rozporządzenia z 26 lipca 2018 r. i jednego 
wymagania wybranego spośród 
określonych w § 8 ust. 3 pkt 4 
rozporządzenia z 26 lipca 2018 r.,  w 
szczególności ze wskazaniem uzyskanych 
efektów dla nauczyciela i szkoły; 

( 1+1 ) 
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Grzegorz Telok – RODN „WOM” w Bielsku-Białej  

do 31 sierpnia 2018 r.  od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019 r.  od 1 września 2019 r. 

6) 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 
pracodawcę za zgodność z oryginałem - 
jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o 
którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c 
rozporządzenia z 26 lipca 2018 r.; 
7) kopię aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego 
poświadczoną przez dyrektora szkoły za 
zgodność z oryginałem. 

6) 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 
pracodawcę za zgodność z oryginałem - 
jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o 
którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c 
rozporządzenia z 26 lipca 2018 r.; 
7) kopię aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego 
poświadczoną przez dyrektora szkoły za 
zgodność z oryginałem. 



DZIĘKUJEMY  ZA  UWAGĘ 

W prezentacji wykorzystano informacje z: 
www.cen.edu.pl 
www.portaloswiatowy.pl 
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