
Lidia Głowacka 

 

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA  

W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO. 

 

 

Awans zawodowy – zmiany od 1 września 2018 r. 

Podstawa prawna:  

USTAWA KARTA NAUCZYCIELA 

USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 

2203). 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. 

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycie 

 Nauczyciele zatrudnieni w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, 

prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych formach wychowania 

przedszkolnego, zostaną objęci przepisami ustawy –  Karta Nauczyciela i będą mogli 

ubiegać się o kolejne stopnie awansu zawodowego. 

 

 Staż na stopień awansu kontraktowego będzie trwał rok i dziewięć miesięcy. Z 

osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, rozpoczynającą pracę w szkole, 

stosunek pracy będzie nawiązywany 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. 

 

 Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego będzie możliwe po 

przepracowaniu w szkole co najmniej 3 lat (dotychczas 2 lata) od dnia nadania 

stopnia nauczyciela kontraktowego. 

 

 Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego będzie możliwe po 

przepracowaniu w szkole co najmniej 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela 

mianowanego. 

 

 Zamiast projektu oceny dorobku zawodowego, opiekun stażu będzie 

opracowywał opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu. 

 

 Ocena pracy, uwzględniająca m. in. dorobek zawodowy nauczyciela za okres 

stażu, zastąpi dotychczasową ocenę dorobku zawodowego nauczyciela.  



 

 Nauczyciel będzie mógł ubiegać się o wyższy stopień awansu, jeżeli otrzyma 

co najmniej dobrą ocenę pracy. 

 

 

 Ocena pracy będzie miała również wpływ na długość ścieżki awansu 

zawodowego. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się 

WYRÓŻNIAJĄCĄ OCENĄ PRACY, będzie mógł rozpocząć staż na kolejny 

stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od 

dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. 

 

 EGZAMIN zamiast rozmowy kwalifikacyjnej na uzyskanie stopnia nauczyciela 

kontraktowego. 

 

 Skład komisji egzaminacyjnej:  

 dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji, 

 przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

 przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,  

 ekspert z listy ekspertów  

 opiekun stażu. 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

dotyczące awansu zawodowego wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 
z dnia 27 października 2017 

 

 Nauczyciele zatrudnieni w dniu 1 września 2018 r. w szkole, posiadający stopień 

naukowy oraz legitymujący się co najmniej pięcioletnim okresem pracy w szkole 

wyższej, z tym dniem uzyskują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego, 

chyba że już uzyskali ten stopień na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 

124). 

 

 Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty 

i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według 

dotychczasowych przepisów (art. 125). 

 

 Do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych 

i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy 

dotychczasowe (art. 126). 

 



 W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu 

zawodowego przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali 

oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie 

postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena dorobku 

zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie 

kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych 

przepisów (art. 127). 

 

 W przypadku nauczyciela stażysty, który w dniu 1 września 2018 r. odbywa staż 

na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczęty z początkiem roku szkolnego 

2017/2018, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest 

dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela 

kontraktowego jest prowadzone według dotychczasowych przepisów (art. 128). 

 

ROZPOCZĘCIE STAŻU 

§ 3. 1. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w 

terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole. 

(2)… 

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. 

 

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. 

 

§ 4. 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.  

 

OPIEKUN STAŻU 

§ 5. 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; 

 

7) inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań 

zawodowych; 

 

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

stażu. 

 

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. 

 

USTAWA KARTANAUCZYCIELA 

Rozdział 2 

Obowiązki nauczycieli 



Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest:  

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły; 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka; 

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

 

POWINNOŚCI 

nauczyciela w okresie odbywania stażu. 

§ 6. 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. 

 

 

WYMAGANIA 

§ 6. 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; 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-09-2018&qplikid=2#P2A6
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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. 

 

PLAN ROZWOJU ZAWODWOEGO/ PROPOZYCJA - PRZYKŁAD 

 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 

ubiegającego się o stopień 

nauczyciela kontraktowego 

 

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: …………………….. 

Stanowisko: nauczyciel ………………… 

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa w ……………….     / PRZEDSZKOLE….                                                              

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r. 

Czas trwania stażu: 01.09.2018 – 31.05.2020 

Imię i nazwisko opiekuna staż - ………………………………………… 

Cel główny:  

Rozwój zawodowy oraz uzyskanie awansu zawodowego stopnia nauczyciela 

kontraktowego.  

Cele szczegółowe: 

 Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. 

 Obserwacja  zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego 

nauczyciela. 

 Nabycie umiejętności omawiania obserwowanych zajęć z nauczycielem 

prowadzącym. 

 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu/dyrektora szkoły oraz 

omawianie ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone. 

 Doskonalenie metod i firm pracy poprzez udział w różnych formach 

doskonalenia zawodowego. 

 



Podstawa prawna: 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 

2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)  

 

PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 1 

Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania 

szkoły, w której nauczyciel odbywał staż 

l.p. zadania Formy realizacji Przewidywany 

termin 

Dokumentowanie/ 

dowody realizacji 

1. Poznanie 

procedury 

osiągania 

awansu 

zawodowego. 

Analiza przepisów prawa 

oświatowego dotyczących 

awansu zawodowego 

(Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dn. 

26.07.2018r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego przez 

nauczycieli). 

Wrzesień, 

październik 

Znajomość wymagań 

dotyczących 

uzyskania stopnia 

nauczyciela 

kontraktowego. 

Poprawnie 

opracowany 

plan rozwoju 

zawodowego 

 

 

 

Zgodnie z:§ 6 ust. 2 pkt. 2 

Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań 

szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej 

…………………………………………………………………………. 

 

ZAKOŃCZENIE STAŻU 

 

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. 

 

 

OCENA PRACY 



Nauczyciel stażysta: 

 będzie oceniany w oparciu o 9 kryteriów oceny pracy.  

kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty obejmują: 

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych;  

2) dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;  

3) znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach 

dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526), ich 

realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z 

poszanowaniem jego godności osobistej;  

4) wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju 

oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu 

szkoły oraz środowiska lokalnego;  

5) kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości 

posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w 

tym przez własny przykład nauczyciela;  

6) współpracę z innymi nauczycielami;  

 

7) przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz 

wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest 

zatrudniony;  

8) poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną 

pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego;  

9) współpracę z rodzicami.  

 

DOKUMENTACJA 

DO POSTĘPOWANIA EGZAMIANCYJNEGO 

 

§ 9. 1. Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się: 

 

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w 

przypadku nauczyciela kontraktowego 

– także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za 

zgodność z oryginałem; 

 

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o: 



a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub 

rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania 

stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż, 

 

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela 

sprawozdania z realizacji tego planu, 

 

c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w 

przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze 

wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu 

oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy; 

 

3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez 

dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 

 

4) kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez 

dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem. 

 

łączenie stażu w kilku szkołach: 

w przypadku nauczyciela, 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 dołączyć zaświadczenia ze 

wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie odbywania stażu; 

 

POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE: 

 Skład komisji egzaminacyjnej:  

 dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji, 

 przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

 przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,  

 ekspert z listy ekspertów  

§ 12. 1. Komisja egzaminacyjna zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i 

sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, 

podczas którego nauczyciel: 

 

1) prezentuje dorobek zawodowy; 

 

2) prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez: 

 

a) zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z 

wykonywaną pracą, z uwzględnieniem 

praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa, 

 

b) wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych; 

 



3) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do 

uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. 

 

OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

 

Szczegółowe kryteria oceny pracy odpowiednio nauczyciela stażysty, nauczyciela 

kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego. 

Nauczyciel stażysta: 

 będzie oceniany w oparciu o 9 kryteriów oceny pracy.  

Nauczyciel kontraktowy: 

 Kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego będą obejmowały kryteria określone 

dla nauczyciela stażysty oraz 5 kryteriów. 

Nauczyciel mianowany: 

 Nauczyciel mianowany będzie oceniany z uwzględnieniem kryteriów określonych dla 

nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,   dodatkowo 5 kryteriów 

przewidzianych dla nauczycieli na tym stopniu awansu zawodowego. 

Nauczyciel dyplomowany: 

 Dla nauczyciela dyplomowanego, obok konieczności spełnienia kryteriów 

określonych dla nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego, określone 

zostały 3 kryteria obligatoryjne, które muszą być spełnione przez wszystkich 

nauczycieli na tym stopniu awansu zawodowego, a ponadto nauczyciele ci muszą 

spełnić co najmniej dwa kryteria spośród czterech do wyboru. 

Wspólnym kryterium dla nauczyciela stażysty, nauczyciela kontaktowego oraz 

nauczyciela mianowanego, których ocena pracy dokonywana jest na zakończenie stażu 

na kolejny stopień awansu zawodowego, jest też stopień realizacji planu rozwoju 

zawodowego. 

W ROZPORZĄDZENIU określone zostały procentowe poziomy spełniania kryteriów 

oceny pracy nauczyciela, od których uzależnione jest otrzymanie oceny wyróżniającej, 

oceny bardzo dobrej, oceny dobrej, a także oceny negatywnej. 

 

Tryb dokonywania oceny pracy 



W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady 

rodziców, dyrektor szkoły będzie zobowiązany niezwłocznie powiadomić nauczyciela, w 

formie pisemnej, o wszczęciu procedury dokonywania oceny jego pracy. Opinie wyrażane 

przez opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, samorządu 

uczniowskiego, doradcy metodycznego, opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub 

mianowanego, opiekuna naukowo-dydaktycznego na temat pracy nauczyciela będą wyrażane 

na piśmie i będą zawierały uzasadnienie. 

Karta oceny pracy nauczyciela 

Dyrektor szkoły będzie zobowiązany do doręczenia nauczycielowi oryginału karty oceny 

pracy, natomiast odpis karty oceny wraz z oryginalnymi załącznikami włączony zostanie do 

akt osobowych nauczyciela. Do karty dołączony będzie m.in. opinie wydawane na temat 

pracy nauczyciela i dyrektora. Ponadto w projekcie zostało określone, co zawiera karta oceny 

pracy, z wyraźnym wskazaniem, że uzasadnienie oceny pracy obejmuje odniesienie się do 

spełnienia przez nauczyciela kryteriów oceny pracy. 

Tryb odwoławczy od oceny pracy nauczyciela. 

Odwołanie od oceny pracy nauczyciela składa się za pośrednictwem dyrektora szkoły do 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dyrektor jest zobowiązany przekazać odwołanie 

niezwłocznie (nie później niż w terminie 5 dni roboczych) do organu nadzoru 

pedagogicznego. Odwołanie od oceny pracy rozpatrywane jest przez zespół oceniający 

powoływany przez organ nadzoru pedagogicznego. Skład tego zespołu uzależniony jest od 

miejsca zatrudnienia nauczyciela i zajmowanego stanowiska. 

OCENA PRACY NAUCZYCIELA - KRYTERIA 

ROZPORZADZENIE MEN w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny 

pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu 

powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego, a dnia 29 maja 

2018r 

§ 2. 1. Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty obejmują:  

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych;  

2) dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;  



3) znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, 

przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526), ich realizację oraz kierowanie 

się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;  

4) wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz 

tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz 

środowiska lokalnego;  

5) kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw 

oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład 

nauczyciela;  

6) współpracę z innymi nauczycielami;  

7) przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych 

uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony;  

8) poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym 

w ramach doskonalenia zawodowego;  

9) współpracę z rodzicami.  

  

Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty dokonywanej po zakończeniu stażu na 

stopień nauczyciela kontraktowego obejmują także stopień realizacji planu rozwoju 

zawodowego.  

§ 3. 1. Kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego obejmują kryteria określone w 

§ 2 ust. 1 oraz:  

1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z 

wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i 

informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć;  

2) diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem;  



3) analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do 

doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie 

pozytywnych efektów pracy;  

4) wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia 

zawodowego;  

5) realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty 

Nauczyciela, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 2b 

pkt 2 Karty Nauczyciela.  

2. Kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego dokonywanej po zakończeniu stażu na 

stopień nauczyciela mianowanego obejmują także stopień realizacji planu rozwoju 

zawodowego.  

§ 4. 1. Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego obejmują kryteria określone w § 

2 ust. 1 i § 3 ust. 1 oraz:  

1) podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub 

metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;  

2) pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku 

pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy;  

3) prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców;  

4) wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego do 

doskonalenia własnej pracy oraz pracy szkoły;  

5) realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.  

2. Kryterium oceny pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nauczyciela 

zatrudnionego w poradni psychologiczno-pedagogicznej, bibliotece pedagogicznej lub 

placówce doskonalenia nauczycieli.  

3. Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego dokonywanej po zakończeniu stażu na 

stopień nauczyciela dyplomowanego obejmują także stopień realizacji planu rozwoju 

zawodowego.  



§ 5. Kryteria oceny pracy nauczyciela dyplomowanego obejmują kryteria określone w § 

2 ust. 1, § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 oraz:  

1) ewaluację własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 

wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły;  

2) efektywne realizowanie zadań na rzecz ucznia we współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi;  

3) dwa z poniższych kryteriów, wskazane przez nauczyciela:  

a) opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów 

wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły 

lub zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem potrzeb uczniów,  

b) upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych, w szczególności przygotowanie 

autorskiej publikacji z zakresu oświaty,  

c) przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych 

z oświatą realizowanych poza szkołą oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia 

jakości pracy szkoły,  

d) współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, w 

szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, placówkami 

doskonalenia nauczycieli lub szkołami wyższymi w zakresie opieki nad studentami 

odbywającymi praktyki pedagogiczne.  

     § 6. 1. Ocenę pracy nauczyciela ustala się po ustaleniu poziomu spełniania wszystkich 

kryteriów oceny pracy określonych dla danego stopnia awansu zawodowego, z 

zastosowaniem wskaźników oceny pracy określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 

6a ust. 14 Karty Nauczyciela.  

 

W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy na poziomie:  

1) 95% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;  

2) 80% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;  



3) 55% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;  

4) poniżej 55% – nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną. 

 

 

 


