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Zmiany w planie rozwoju 

• 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.  

 



Sprawozdanie z planu rozwoju 
Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego 

 
   

Wymagania z 
rozporządzenia z 
dnia 26.07.2018r. 
§ 6 ust.2  

Zadanie z planu 
rozwoju 

Poziom/sposób 
realizacji, 
termin 

Uzyskane 
efekty dla 
szkoły i 
nauczyciela 

 

Wymagania z 
rozporządzenia z 
dnia 26.07.2018r.   

§ 6 ust.2  

Zadanie z planu 
rozwoju 

Poziom/sposób 
realizacji, 
termin 

Uzyskane 
efekty  dla 
szkoły i 
nauczyciela 

 

Zadanie podjęte  w okresie stażu poza planem rozwoju 



PRZYKŁAD SPRAWOZDANIA TABELARYCZNEGO 
 

Wymaganie z 

rozporządzenia 

Zadanie Poziom/sposób realizacji Ocena efektywności 

par. 6 ust.2 

punkt 2 

umiejętność 

rozpoznawania 

potrzeb 

rozwojowych 

uczniów i 

uwzględniania ich 

w pracy 

dydaktycznej, 

wychowawczej i 

opiekuńczej; 

realizacja  

w klasie V 

zajęć 

wychowawczy

ch: „Podstawy 

asertywności” 

Zgodnie z planem 

przygotowałam 10 

scenariuszy zajęć. Powstały 

one w oparciu o materiały z 

kursu ”Być wychowawcą”, 

który ukończyłam  w 

październiku w CEN w 

Koszalinie. Zajęcia 

zrealizowałam w klasie V a 

w listopadzie, grudniu 20 r. 

na godzinach 

wychowawczych. Ogółem 

przeprowadziłam 10 godzin, 

wykorzystując metody 

warsztatowe.  

       Zajęcia uważam za udane i 

przydatne. Postawy asertywne 

wspierają uczniów w 

codziennych sytuacjach i 

problemach. Moje przekonania 

potwierdzają wyniki ankiet 

przeprowadzonych wśród 

uczniów. Wskazują oni dużą 

przydatność takiej tematyki i 

twierdzą, że asertywność 

pomaga im w życiu 

codziennym.  

Wniosek: Przypominać i 

poszerzać zagadnienia w 

kolejnych latach  



Przykład sprawozdania opisowego 

• W planie rozwoju wyznaczyłam sobie zadanie przeprowadzenia zajęć 
wychowawczych promujących asertywność. Zgodnie z planem napisałam 
10 scenariuszy w oparciu o materiały z kursu ”Być wychowawcą”, który 
ukończyłam w październiku w CEN w Koszalinie. Zajęcia zrealizowałam w 
klasie V a w listopadzie i grudniu 2020r. na godzinach wychowawczych. 
Ogółem przeprowadziłam 10 godzin, wykorzystując metody warsztatowe. 

• Zajęcia uważam za udane i przydatne. Postawy asertywne wspierają 
uczniów w codziennych sytuacjach i problemach szkolnych. Moje 
przekonania potwierdzają wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów. 
Piątoklasiści wskazują dużą przydatność takiej tematyki i twierdzą, że 
asertywność pomaga im w życiu codziennym.  

Wniosek:  

• Przypominać i poszerzać zagadnienia w kolejnych latach  

 



Cel posiedzenia komisji 

kwalifikacyjnej 
• Stwierdzenie, czy nauczyciel stażysta spełnia 

wymagania niezbędne do uzyskania stopnia 
nauczyciela kontraktowego - §6 ust.2 z 
Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. ze 
zmianami 

•  Prezentacja powinna być przygotowana 
zgodnie z wymaganiami § 6 ust.2 zawartymi w 
planie rozwoju. Nauczyciel przedstawia 
spełnienie poszczególnych wymagań, 
prezentując zadania, które realizował w okresie 
stażu.  



WYMAGANIA NIEZBĘDNE 

• Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia 

nauczyciela kontraktowego są skonstruowane 

tak ogólnie, że wiele działań może być do nich 

przypisanych. Nie należy powtarzać działań. 

Trzeba podjąć decyzję o umieszczeniu działania 

w jednym wymaganiu. 



Wymagania niezbędne do 

uzyskania stopnia nauczyciela 

kontraktowego 

 



Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela 

kontraktowego - § 6 ust.2 Rozporządzenia MEN 

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. 

 



Wymaganie §6 ust.2 pkt 1 

1) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w 
której nauczyciel odbywał staż; 

•Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.  

 •Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela  

•Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

• Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

Rozporządzenia:  

• ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu 

postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego 

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji 

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach  

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 

ogólnodostępnych lub integracyjnych  

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach   

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki 



Wymaganie §6 ust.2 pkt 1 

• Wewnętrzne regulaminy i procedury  

• Statut 

• WZO, przedmiotowe zasady oceniania 

• Program wychowawczo – profilaktyczny 

• Regulamin pracy, wynagradzania 

• Procedury udzielania pomocy, działania w 

przypadku zażycia środków odurzających… 

• Regulamin pracowni, Sali gimnastycznej 

 

 



Wymaganie §6 ust.2 pkt 2 

2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający 

właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w 
szczególności realizację podstawy programowej; 

 

• Wskazać, jakie zajęcia były prowadzone w obecności 

opiekuna/ dyrektora/ innych nauczycieli/ rodziców 

• Wskazać metody wykorzystywane w pracy, które 

okazały się najbardziej efektywne, nowatorskie, ciekawe 

• Prowadzenie zajęć w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

 



Wymaganie §6 ust.2 pkt 2 

• Przygotowanie planu dydaktycznego z……… dla uczniów klasy 

• Sformułowanie wymagań edukacyjnych z …………………. 

• Wybór podręczników i ćwiczeń dla uczniów 

• Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów na zajęcia, kart 

pracy 

• Bieżące i sumujące ocenianie umiejętności uczniów – przygotowanie 

testów, sprawdzianów, tworzenie kryteriów oceny 

• Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych – egzaminy 

próbne, rozwiązywanie arkuszy, dodatkowe ćwiczenia 

• Badanie dojrzałości szkolnej 



Wymaganie § 6 ust.2 pkt 3 

3) umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów 
oraz indywidualizowania nauczania; 

• zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami 

• diagnoza potrzeb i możliwości uczniów 

• testy diagnozujące, karty obserwacji 

• rozmowy z uczniem i rodzicami 

• indywidualizacja i dostosowanie wymagań do 

potrzeb i możliwości uczniów 

 

 



Wymaganie § 6 ust.2 pkt 4 

4) umiejętność stosowania w pracy wiedzy z 
zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki; 

• udział w pracach zespołu wychowawczego, ds. 

IPET i WOPFU, ds. planu pracy, ewaluacji,… 

• integracja uczniów, pełnienie roli wychowawcy 

• organizacja imprez, konkursów, … 

• współpraca z pedagogiem, psychologiem, 

rodzicami 

• realizacja projektu, udział dzieci w konkursie 



Wymaganie § 6 ust.2 pkt 5 

5) umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i 
umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia 
zawodowego; 

• Wymienić ukończone formy doskonalenia 

zawodowego: stacjonarne, e – learningowe, 

webinaria, wideokonferencje, grupy FB 

• Wspomnieć o samodoskonaleniu, przeczytanej 

literaturze, blogu 

• Podać przykłady wykorzystania zdobytych 

umiejętności w praktyce  

 

 



Wymaganie § 6 ust.2 pkt 6 

6) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza  

W trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi 
multimedialnych i informatycznych; 

• korzystanie tablicy multimedialnej 

• Korzystanie z e – podręcznika, aplikacji, internetu, filmów 

edukacyjnych 

• Korzystanie z aplikacji i programów do wspomagania 

nauki  

• Tworzenie strony internetowej szkoły, klasy, profilu na 

FB, 

• Prowadzenie zdalnego nauczania w czasie pandemii  

 



Wymaganie § 6 ust.2 pkt 7 

7) umiejętność omawiania prowadzonych i 
obserwowanych zajęć; 

• Wskazać, jakie zajęcia były obserwowane, jak 

były omawiane 

• Podać przykład wykorzystania sugestii opiekuna 

w prowadzeniu zajęć 

• Podać przykład ewaluacji własnych zajęć 

(obserwacja uczniów, kwestionariusz) 



Wymaganie § 6 ust.2 pkt 8 

8) znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność 
współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

 

• imprezy środowiskowe, w których uczestniczyli uczniowie, imprezy 

przygotowane przez nauczyciela samodzielnie lub we współpracy z 

innymi nauczycielami 

• Wskazać problemy uczniów dostrzeżone w czasie bieżącej pracy 

• Wskazać wyniki diagnozy środowiskowej, wnioski z rozmów z 

rodzicami i uczniami na temat ich sytuacji 

• Prowadzenie spotkań z rodzicami, referaty, konsultacje 

indywidualne 

• Kierowanie uczniów do poradni pedagogiczno- psychologicznej, 

wypełnianie wniosków, rozmowy z rodzicami 

 



 

Prezentacja dorobku 

zawodowego 



Formy prezentacji  

 
 

• Wygłaszana z pamięci lub z wykorzystaniem 
własnych notatek, sprawozdania (nie czytać!!!) 
bez żadnych dodatkowych dokumentów 

• Omawiana z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnej. 

•  Omawiana na podstawie materiałów 
przygotowanych dla komisji – „portfolio” (raczej 
rzadko) 

 

 



CZAS PREZENTACJI 

• Najczęściej czas ten ustalony jest na  
15- 20 minut, bo wynika to wprost  
z predyspozycji człowieka do słuchania 
i mówienia.  



 

Co sprzyja dobrej autoprezentacji? 

 

 
• zasada pierwszego wrażenia: 55/38/7 

• komunikatywne wysławianie się 

• atrakcyjna forma przekazu 

• przygotowana i przećwiczona prezentacja 

• zachowanie stosowne do sytuacji 

PIERWSZEGO WRAŻENIE NIE MOŻNA ZROBIĆ DRUGI  RAZ 



Pytania komisji 

§ 12 ust.1 pkt 3 

 

Nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji 

dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania 

stopnia nauczyciela kontraktowego 

 



Przykładowe pytania komisji 
• Jak opracowała Pani przedmiotowy system oceniania, jakie 

modyfikacje Pani do niego wprowadziła? Dlaczego? 

• Jak dokumentuje Pani prowadzenie zajęć dodatkowych? Jak 

ocenia Pani efektywność tych zajęć? Co Pani planuje w nich 

zmienić? 

• Jakie działania Pani podjęła w ramach pracy w zespole 

przedmiotowym? 

• W jakim dokumencie sprawdzi Pani, jak zapewnić pomóc 

uczniowi z dysleksją? 

• Proszę podać przykładowe cele i kryteria sukcesu jednej lekcji. 

• Która metoda pracy na zajęciach wydaje się Pani 

najskuteczniejsza? 

• Proszę powiedzieć, w oparciu o jakie dokumenty napisała Pani 

plan dydaktyczny? 

 



Przykładowe pytania komisji 
• W jaki sposób wybrała Pani podręcznik? Jak ocenia Pani ten 

wybór? 

• W jaki sposób pomogła Pani uczniowi w trudnej sytuacji 

materialnej/emocjonalnej/? 

• W jaki sposób uczniowie współdecydowali o tematyce lekcji 

wychowawczych? 

• Jak organizowanie imprez klasowych wpłynęło na integrację 

dzieci i rodziców ze szkołą? 

• Proszę podać przykład wykorzystania elementów lekcji 

obserwowanych na własnych zajęciach. 

• Proszę wskazać przykład, jak informacje zwrotne otrzymane od 

opiekuna wpłynęły na modyfikację Pani lekcji. 

 



Odpowiedzi nauczyciela na pytania 

członków komisji powinny być: 

• konkretne i rzeczowe, ściśle związane z pytaniem, jak najbardziej 
zbliżone do tematu, nie powinny zawierać „waty słownej”, dygresji, 
jeśli pytanie nie jest zrozumiałe, trzeba poprosić o powtórzenie lub 

 

• nie za długie - można zapytać, czy coś należy dodać, czy udzielona 
wypowiedź jest wystarczająca 

 

• płynne - na ile pozwala odpowiedź nieprzygotowana wcześniej, 
można też poprosić o chwilę czasu na uporządkowanie toku 
myślenia, 

 

• ściśle powiązane z praktyką szkolną i rzeczywistym wykorzystaniem 
umiejętności i wiadomości w pracy,  

 

• uczciwe i prawdziwe 

 



    Zaproponowanie rozwiązania wskazanego 

przez komisję problemu związanego  

z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki 

szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa 



Zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję 

problemu związanego z wykonywaną pracą,  

z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy  

i przepisów prawa 

• Jakie działania należy podjąć w pracy z uczniami uzdolnionymi, 

zainteresowanymi, w oparciu o jakie przepisy prawa? 

• Jakie działania należy podjąć w pracy z uczniami z 

trudnościami w nauce / z dysleksją,  niepełnosprawnością 

intelektualną? W oparciu o jakie przepisy prawa? 

•  Jak Pan/Pani rozwiązała problem współpracy z rodzicami klas 

połączonych? W oparciu o jakie przepisy prawa? 

• Jakie działania należy podjąć planując pracę dydaktyczną, 

wychowawczą? W oparciu o jakie przepisy prawa? 

• Jakie działania należy podjąć w pracy z uczniem z autyzmem? 

W oparciu o jakie przepisy prawa? 

 



Zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu 

związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, 

aktualnej wiedzy i przepisów prawa 
• Jakie działania należy podjąć w sytuacji problemów z dyscypliną na 

zajęciach. W oparciu o jakie przepisy prawa? 

• Jakie działania należy podjąć po analizie wyników egzaminów 
zewnętrznych ? Proszę wskazać, jakie działania Pani podjęła. W 
oparciu o jakie przepisy prawa? 

• Pracuje Pani w klasie łączonej, proszę powiedzieć, jak rozwiązuje 
Pani kwestie metodyczne/dydaktyczne? W oparciu o jakie przepisy 
prawa? 

• Jakie działania należy podjąć przygotowując wycieczkę z uczniami, 
jakie dokumenty trzeba przygotować, w oparciu o jakie przepisy 
prawa? 

• Uczeń pobił kolegę, jakie procedury/ przepisy prawa Pani zastosuje?  
Jak można rozwiązać ten problem? 

• Jak Pani rozwiązuje problem niskiego czytelnictwa ? Jakie przepisy 
Pani wykorzystuje? 

 

 



Wykonanie zadania  

z użyciem narzędzi 

multimedialnych 



 Wykonanie zadania z użyciem narzędzi 

multimedialnych  

Pomysły zaczerpnięte z prezentacji, sprawozdania lub oceny pracy 

dorobku zawodowego nauczyciela 

• Posługuje się Pani prezentacją, proszę dodać slajd, wstawić hiperłącze i 

zmienić projekt. 

• Wskazała pani, ze korzysta z aplikacji Learning Apps, proszę stworzyć krótkie 

ćwiczenie. 

• Korzysta Pani z Kahoota, proszę stworzyć pytanie testowe. 

• Założyła Pani chmurę do pracy z uczniami, proszę zamieścić tam przykładowe 

zadanie. 

• Wykorzystuje Pani platformę Moodle do pracy z uczniami, proszę zamieścić 

tam etykietę. 

• Zamieszcza Pani na stronie szkoły materiały edukacyjne. Proszę zamieścić tam 

informację.  

 

 



Wykonanie zadania z użyciem narzędzi 

multimedialnych 

• Pomysły zaczerpnięte z prezentacji, sprawozdania lub karty 

oceny pracy nauczyciela 

• Wykorzystuje Pani na lekcji wirtualne muzea, proszę 

wskazać, jakie i w jaki sposób? 

• Uczniowie korzystają na zajęciach z encyklopedii 

multimedialnej/ programu …, proszę wskazać, w jaki 

sposób? 

• Uczniowie wykorzystują na zajęciach filmiki w języku 

angielskim, proszę wskazać jeden z nich i powiedzieć, w 

jakiej sytuacji został wykorzystany. 

• Prowadzi pani FB klasowego/ bloga, proszę dodać 

wiadomość/ wpis. 

 



• Materiały na stronie CEN/awans zawodowy/ 

nauczyciel kontraktowy 

• www.cen.edu.pl 

 

• W razie wątpliwości proszę dzwonić lub pisać 

• 94 3476740 

• annakielb@cen.edu.pl 

• Życzę powodzenia  

 

http://www.cen.edu.pl/
mailto:annakielb@cen.edu.pl

