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Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęty 

przed 1 września 2018r. 

Nauczyciele kontraktowi, którzy 1 września 2018r. byli w trakcie stażu na stopień 

nauczyciela mianowanego, odbywają staż zgodnie z dotychczasowymi przepisami, 

czyli zgodnie z rozporządzeniem z 2013r. 

 Art. 125. Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i 

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

przepisów. USTAWA z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz. U 2017r poz. 2203) 

Przypomnę, definicję stażu z KN  

Art. 3. 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 ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego  

i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a, … 

Zapis ten wskazuje, że ich staż trwa 2 lata i 9 miesięcy i może się odbywać w oparciu  

o przygotowany wcześniej plan rozwoju zawodowego. Sprawozdanie po zakończeniu stażu 

będzie odzwierciedlało zadania z planu rozwoju zawodowego. W „starym” planie nauczyciel 

kontraktowy miał na uwadze powinności z poprzedniego rozporządzenia, nowe go nie 

obowiązują. Obecnie powinności się zmieniły, ale one obowiązują nauczycieli, którzy 

rozpoczęli staż 1 września 2018r. 

Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r 

§7.1.Nauczyciel kontraktowy ubiegający się 

o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego w okresie odbywania stażu 

powinien w szczególności: 

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły 

związanych z realizacją zadań 

dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych lub innych wynikających ze 

statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i 

środowiska lokalnego, 

 

§ 7.1. 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; 

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności 

zawodowe, samodzielnie lub przez udział w 

różnych formach kształcenia ustawicznego 

2) doskonalić kompetencje w związku z 

wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w 

zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów 

szczególnie uzdolnionych; 

3) poznawać przepisy dotyczące systemu 

oświaty, a w przypadku nauczycieli, o 

których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty 

3) prowadzić zajęcia w obecności opiekuna 

stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w 

roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w 
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Nauczyciela - przepisy dotyczące 

postępowania w sprawach nieletnich, w 

zakresie funkcjonowania szkoły - z 

uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju 

szkoły, w której odbywa staż 

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. 

 

Po zakończeniu stażu i otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel 

może wszcząć postępowanie egzaminacyjne, a ono jest opisane w Rozporządzeniu MEN z 

dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.  

Porównanie wymagań z Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r.  w sprawie uzyskiwania 

stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z obowiązującym od 1 września 2018r. 

Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018r. przedstawia się następująco: 

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego 

Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. 

1) 1)umiejętność organizacji i doskonalenia 

warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji 

własnych działań, a także oceniania ich 

skuteczności i dokonywania zmian w tych 

działaniach; 

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,  

2)umiejętność uwzględniania w pracy 

potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki 

środowiska lokalnego oraz współczesnych 

problemów społecznych i cywilizacyjnych; 

2) umiejętność rozpoznawania potrzeb 

rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w 

pracy dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej; 

3)umiejętność wykorzystywania w pracy 

technologii informacyjnej i 

komunikacyjnej; 

3) umiejętność wykorzystania w pracy metod 

aktywizujących ucznia; 

4)umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu 

psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz 

ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, 

pomocy społecznej lub postępowania w 

sprawach nieletnich w rozwiązywaniu 

problemów związanych z zakresem 

realizowanych przez nauczyciela zadań; 

4) umiejętność dokonywania ewaluacji 

własnej pracy i wykorzystywania jej 

wyników do doskonalenia warsztatu pracy; 

 

5)umiejętność posługiwania się przepisami 

dotyczącymi systemu oświaty, pomocy 

społecznej lub postępowania w sprawach 

nieletnich w zakresie funkcjonowania 

szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. 

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 
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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. 

 

Jak widać z przedstawionego zestawienia, wymagania niezbędne do uzyskania stopnia 

nauczyciela mianowanego ze „starego” i nowego rozporządzenia nie różnią się tak bardzo. 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego napisany zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzenia z 1 marca 2013r. nie wymaga więc koniecznie zmiany, ponieważ nowe 

wymagania są podobne.  

Jednak zgodnie § 4 ust.4 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego:  „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.„ Jeśli więc nauczyciel zechce wprowadzić zmiany do swojego planu 

rozwoju, to może to zrobić, uwzględniając nowe powinności i wymagania. 

Nauczyciel kontraktowy po zakończeniu przedłużonego stażu (w 2020r. lub 2021r.)  

przygotuje  prezentację dorobku zawodowego do komisji egzaminacyjnej zgodnie z 

wymaganiami obowiązującymi w rozporządzeniu z 2018r. Posiedzenie komisji 

egzaminacyjnej po zakończeniu stażu będzie się różniło od tego, jak przebiegało wcześniej. 

Nauczyciel kontraktowy będzie musiał zaprezentować dorobek zawodowy, będzie 

odpowiadał na pytania członków komisji. Dodatkowo będzie musiał zaproponować 

rozwiązanie problemu, związanego z pracą w placówce, w której odbywał staż, z 

uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa oraz będzie 

musiał wykonać zadanie z użyciem narzędzi multimedialnych 


