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AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 

na uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego 

w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego 

 

 

cel ogólny: 

Przygotowanie nauczycieli do podsumowania stażu, wypełnionych powinności i wymagań 

określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie awansu zawodowego, określenia uzyskanych 

efektów oraz przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania stopnia 

awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczestnik szkolenia: 

 zna podstawę prawną awansu zawodowego nauczyciela; 

 zna powinności i wymagania nauczyciela mianowanego realizującego staż na uzyskanie 

stopnia nauczyciela dyplomowanego; 

 rozwija swoje kompetencje metodyczne, poszerza wiedzę, doskonali swój warsztat pracy 

 dokonuje ewaluacji oraz podsumowuje efekty zrealizowanych działań; 

 opracowuje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; 

 opracowuje opis i analizę wymagań; 

 wykazuje umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami; 

 opracowuje i wdraża programy służące rozwojowi własnemu i rozwojowi szkoły. 

 umie dokumentować zrealizowane zadania w czasie stażu oraz przygotować 

dokumentację do postępowania egzaminacyjnego. 

 

Szczegółowy zakres treści programu: 

1. Akty prawa oświatowego regulujące awans zawodowy nauczycieli. Przepisy przejściowe 

dotyczące awansu zawodowego wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

2. Akty prawa oświatowego – dotyczące funkcjonowania szkoły. 

3. Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu. 

4. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. 

5. Plan rozwoju zawodowego: planowanie, dokumentowanie, ewaluacja.  



6. ANEKS DO PLANU. 

7. Przebieg awansu zawodowego nauczyciela. 

8. Realizacja zadań zaplanowanych w planie rozwoju zawodowego oraz uzyskane efekty. 

9. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. 

10. Ocena pracy nauczyciela na zakończenie stażu: kryteria oceny pracy nauczyciela 

mianowanego w odniesieniu do wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

11. Dokumentacja niezbędna do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego. 

12. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań na uzyskanie stopnia nauczyciela 

dyplomowanego.  

13. Opis i analiza spełniania wymagań. 

14. Postępowanie kwalifikacyjne na uzyskanie awansu nauczyciela dyplomowanego. 

15. Rozmowa kwalifikacyjna. 

16. Dyskusja. 

17. Ewaluacja szkolenia. 

Metody i formy pracy: elementy wykładu połączone z prezentacją, praca zespołowa – 

analiza wybranych zapisów aktów prawa oświatowego, analiza planów rozwoju zawodowego, 

praca zespołowa – opis i analiza wymagań, określanie efektów działań. 

Materiały: prezentacja, akty prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego 

nauczyciela, wypracowane materiały w pracy warsztatowej 
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