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Dokumentacja (art. 9c ust.2 KN): 
3a. Nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień 

nauczyciela dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o 
których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10, 
uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym 
uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela 
mianowanego. 

 
 
W teczce nauczyciel może więc przedstawić działania: 
 sprzed stażu, ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia 

uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 
 z okresu stażu – działanie, które założył w planie rozwoju 

zawodowego oraz te, których się podjął poza planem (wszystkie 
powinny być przedstawione dyrektorowi w sprawozdaniu) 

 po zakończeniu stażu – jeżeli składa teczkę do KO w okresie 3 lat od 
dnia uzyskania pozytywnej oceny za okres stażu 



 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie 

Forma dokumentacji do komisji 

kwalifikacyjnej (§9 ust.1) 

Dokumentacja na stopień nauczyciela 
dyplomowanego powinna być 
przedstawiana w formie: 

opisu i analizy realizacji wymagań 
określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze 

wskazaniem uzyskanych efektów 

poświadczonej kopii dyplomu lub świadectwa 
potwierdzającego zaawansowaną znajomość 
języka - § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d. 
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Opis i analiza realizacji wymagań   
 

Słownik Języka Polskiego 

Opis to: opisanie, scharakteryzowanie czegoś, relacja, raport   

Analiza jest to: 

1. operacja myślowa polegająca na dokładnym rozważeniu 
problemu; 
2. odpowiednie zestawienie i opracowanie danych przez 
porównanie i wyciągnięcie wniosków na temat istoty 
zjawiska, jego rozwoju w przyszłości, wyjaśnianie, 
wyodrębnianie składników działania, uzasadnianie, 
komentarz 

 Dlatego opis i analiza mogą zawierać informacje o 
przyczynach, rodzaju, celach realizowanego działania, 
opisywać jego przebieg, sposób realizacji, podawać terminy, 
opisywać uczniów, biorących udział w działaniu, można 
komentować i uzasadniać podejmowane czynności, snuć 
refleksję. 
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Efekty podjętych działań 

Słownik Języka Polskiego 

Efekt - wynik jakiegoś działania, 
 Umieszczamy tu informację o uzyskanych efektach oraz  

o doskonaleniu pracy własnej, o sposobie badania tych 
efektów, wykorzystanych narzędziach, wynikach ewaluacji, 
badaniach osiągnięć uczniów, itp. Informacja o efektach 
może wskazywać sposób jej pozyskania: kwestionariusz, 
wywiad, obserwacja, analiza dokumentów.  

Można efekty podzielić na:  

efekty dla szkoły,  

efekty dla uczniów,  

efekty dla nauczyciela. 
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§ 8 ust.2 pkt. 1 opis i analiza  

uzyskania pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub 

opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy 

własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły 

Opis i analiza mogą dotyczyć działań zarówno autorskich, jak i wdrożenia 
działań opracowanych przez innego autora, np.: 

 
 stosowanie metod, sposobów, organizacji pracy, zbierania informacji o 

postępach i rozwoju ucznia, diagnozowanie możliwości ucznia, 
komunikowanie wyników sprawdzania,  prowadzenie samooceny, 
ocenianie kształtującego, badanie atmosfery, współpracy z rodzicami, 
ze specjalistami, które pozwoliły doskonalić pracę własną i 
podnosić jakość pracy szkoły oraz przyniosły pozytywne efekty 
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

 udział w różnych formach doskonalenia, samodoskonalenie, 
uzyskiwanie różnych kwalifikacji, uprawnień, umiejętności, które 
pozwoliły doskonalić pracę własną i podnosić jakość pracy 
szkoły oraz przyniosły pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej 

 wdrożenie własnego/innego programu (edukacyjnego, naprawczego, 
poprawy jakości, wychowawczego, zajęć) innowacji, , które pozwoliły 
doskonalić pracę własną i podnosić jakość pracy szkoły oraz 
przyniosły pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej 
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§ 8 ust.2 pkt. 1 opis i analiza  

uzyskania pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub 

opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy 

własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły 

 realizacja działań dydaktycznych związanych z indywidualnym 
tokiem lub programem nauki, indywidualnym programem dla 
ucznia niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym, które 
pozwoliły doskonalić pracę własną i podnosić jakość 
pracy szkoły oraz przyniosły pozytywne efekty w pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

 organizacja autorskich konkursów, imprez, projektów, 
prezentacji, które pozwoliły doskonalić pracę własną i 
podnosić jakość pracy szkoły oraz przyniosły pozytywne 
efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej 

 prowadzenie kół przedmiotowych, zajęć wyrównawczych, które 
pozwoliły doskonalić pracę własną i podnosić jakość 
pracy szkoły oraz przyniosły pozytywne efekty w pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
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§ 8 ust.2 pkt. 1 opis i analiza  

uzyskania pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na 

skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości 

pracy szkoły 

 opieka nad SU, organizacjami szkolnymi (LOP, 
SKS, ZHP, SKO) gazetką szkolną, wolontariatem,  
które pozwoliły doskonalić pracę własną i 
podnosić jakość pracy szkoły oraz przyniosły 
pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej 

 praca w organach szkoły, zespołach problemowych 
ds. ewaluacji, nowelizacji dokumentacji, planu 
pracy, współpracy z mediami, promocji, itp., które 
pozwoliły doskonalić pracę własną i podnosić 
jakość pracy szkoły oraz przyniosły 
pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej 
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Przykładowy opis i analiza 
Opis i analiza uzyskania pozytywnych efektów na skutek wdrażania 

działania mającego na celu doskonalenie własnej pracy i podnoszenia 
jakości pracy szkoły - Organizacji powiatowego konkursu 
recytatorskiego  

 
Inspiracja podjęcia działań (przyczyny, powody, okoliczności, koncepcje) 
Doskonaląc własne umiejętności ukończyłam w 2015 r. w CEN 40 – godzinny 

kurs recytatorski. Dał mi on merytoryczne podstawy do pracy z uczniem 
zainteresowanym recytowaniem tekstów. Moja diagnoza wśród uczniów 
dowiodła, że zainteresowanie jest duże. Mogłam w ten sposób realizować 
również pewien zakres treści z podstawy programowej................................ 

Rozwijając zainteresowania recytatorskie uczniów postanowiłam zorganizować 
Powiatowy Konkurs Recytatorski "Mała ojczyzna".  

Cele działania: 
Organizacja konkursu powiatowego miała na celu przede wszystkim: 

podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez promocję szkoły, naszego 
regionu i lokalnych artystów, pracę z uczniami uzdolnionymi, kształtowanie 
wrażliwości, ..................................... 

Analiza (działania szczegółowe): 
 W październiku 2015 roku wysłałam do szkół podstawowych w powiecie 

regulaminy, karty zgłoszeń. Następnie zajęłam się pozyskiwaniem sponsorów. 
Otrzymałam ................... 
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Przykładowe uzyskane efekty 
Uzyskane efektów mogą dotyczyć różnych aspektów 

podejmowanych działań (nie tylko wychowawczych i 
dydaktycznych): 

 poznanie nowych form pracy z uczniem 
 zdobycie doświadczeń organizacyjnych, w zakresie zarządzania 

projektem 
 poznanie nowych metod pracy z uczniami uzdolnionymi i 

zainteresowanymi, z problemami 
 włączenie się uczniów w prace organizacyjne – kształtowanie 

samodzielności uczniów, poczucia integracji ze szkołą, 
współtworzenie tradycji szkolnych 

 kształtowanie wrażliwości uczniów, poczucia własnej wartości, 
umiejętności radzenia sobie ze stresem, sukcesem i porażką 

 promocja szkoły, regionu, lokalnych przedsięwzięć 
 wprowadzania nowych form, metod planowania pracy 
 poznania i wdrażania nowych metod pracy wychowawczej, radzenia 

sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, rodziców, z agresją słowną, 
fizyczną, wagarowaniem 
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Przykładowe uzyskane efekty 
Efekty dla ucznia: 

 Kształtowanie umiejętności recytacji i wystąpień publicznych 

 kształtowanie wrażliwości uczniów, poczucia własnej wartości, 
umiejętności radzenia sobie ze stresem, sukcesem i porażką 

 włączenie się uczniów w prace organizacyjne – kształtowanie 
samodzielności uczniów, poczucia integracji ze szkołą, 
współtworzenie tradycji szkolnych 

Efekty dla szkoły: 

 promocja szkoły, regionu, lokalnych przedsięwzięć 

 Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez organizację ciekawych 
przedsięwzięć, wspomagających rozwój ucznia 

Efekty dla nauczyciela: 
 zdobycie doświadczeń organizacyjnych, w zakresie zarządzania 
 poznanie nowych metod pracy z uczniami uzdolnionymi i 

zainteresowanymi, z problemami 
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Przykładowe uzyskane efekty 

 Do efektów w pracy dydaktycznej mogę zaliczyć to, że 
wśród wyróżnionych było również 3 uczniów przygotowanych 
przeze mnie. Uważam to za ogromny sukces, ponieważ te 
dzieci uczestniczyły w konkursie po raz pierwszy. Ponadto 
Kasia to dziewczynka z bardzo zaniedbanej rodziny, a dzięki 
sukcesowi nabrała wiary we własne możliwości ...Konkurs 
okazał się bardzo trafnym działaniem dydaktycznym. Wielu 
uczestników po raz pierwszy sięgnęło po literaturę lokalnych 
twórców, poznało zasady recytacji i głośnego wypowiadania 
tekstów, .................. 

 Do efektów wychowawczych mogę zaliczyć przede 
wszystkim to, że udało mi się włączyć do przygotowań dzieci, 
które poczuły się gospodarzami imprezy, promowały swoją 
szkołę i starały się jak najlepiej ją reprezentować………… 
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§ 8 ust.2 pkt. 2 

opis i analiza wykorzystania w pracy technologii informacyjnej 
i komunikacyjnej  

Opis i analiza może zawierać informacje o wykorzystaniu 
technologii informacyjnej, np.: 

 Komputera do pracy dydaktycznej z uczniami na zajęciach 
przedmiotowych, prowadzenie zajęć przy komputerach 

 wykorzystaniu tablicy multimedialnej na zajęciach 
 wykorzystaniu platformy e – learningowej do pracy z uczniami 
 tworzeniu, wykorzystaniu portali społecznościowych klasy, grupy,  
 korzystniu z e – podręczników 
 Korzystanie z dysku Google lub tworzenie i udostepnianie chmury 
 Wykorzystaniu różnych aplikacji na zajęciach z uczniami  
 do publikacji własnych, do wymiany doświadczeń w internecie 
 tworzenia stron www- własnych, szkolnych, umieszczania 

materiałów na stronach 
 tworzenia autorskich programów komputerowych dla uczniów 
 inne, ............................ 
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§ 8 ust.2 pkt. 2 

 wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 

 Nie można zapomnieć, że w tym wymaganiu jest mowa o 
wykorzystaniu technologii komunikacyjnej w pracy. Koniecznie 
więc trzeba przedstawić, w jaki sposób komunikujecie się Państwo z 
innymi nauczycielami, rodzicami, uczniami, wydawnictwami, 
placówkami oświatowymi, wykorzystując technologię, czyli przede 
wszystkim internet, sieć komórkową.  
 

 Efekty: informacja o np. wpływie podejmowanych działań na 
podniesienia jakości procesu dydaktyczno – wychowawczego poprzez 
aktywizowanie uczniów, łatwiejszy kontakt z rodzicami. Można 
informować o efektach korzystania z internetowych zasobów, 
poszerzaniu swojej wiedzy, możliwości umieszczania tam publikacji. 

  W efektach można zaznaczyć nowe sposoby wykorzystywania 
komputera w pracy, np. kontakt z rodzicami przez internet, 
kształcenie na odległość. Tutaj najlepiej poinformować o korzyściach, 
jakie daje wykorzystanie internetu w przygotowaniu się na zajęcia, 
umożliwieniu uczestnictwa w konkursach, projektach, akcjach, które 
są umieszczane tylko na stronach internetowych. 
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§ 8 ust. 2 pkt. 3 

opis i analiza umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w 

tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i 

kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć 

Opis i analiza może zawierać informacje związane 
 z prowadzonymi zajęciami otwartymi dla nauczycieli na 
stażu     lub w ramach WDN: 

 termin zajęć, osoby biorące udział w lekcji, tematyka i cele 
prowadzonych zajęć z uczniami lub nauczycielami, przebieg 
lekcji 

 przyczyny prowadzenia zajęć (np. ciekawe rozwiązania 
metodyczne, dydaktyczne, wyniki diagnozy, nowe regulacje 
prawne, prośby rodziców, zainteresowanie nauczyciela 
wskazały, że trzeba poruszyć ten problem) 

 główne problemy, metody, formy, sposoby oceny, sposoby 
działania w poruszanych kwestiach 

 materiały wypracowane na zajęciach z nauczycielami, np. 
plany, programy, wymagania, kryteria oceny prac, działań, 
wypowiedzi uczniów, itp. 
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§ 8 ust. 2 pkt. 3 

opis i analiza umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,  

 w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i 

kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć 

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami może nastąpić 
również podczas: 

 

 prezentacji wykładów, referatów dla nauczycieli, 
 Dzielenie się doświadczeniem w pracach zespołu 

samokształceniowego, wychowawczego, przedmiotowego 
 prowadzenia innych zajęć dla nauczycieli szkoły (np. sportowych 

komputerowych, językowych, pierwszej pomocy przedmedycznej, 
artystycznych, innych) 

 opracowania i udostępnienia do wykorzystania w szkole scenariuszy 
zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy z uroczystości szkolnych, 
filmów edukacyjnych oraz referatów, opracowań tematycznych, itp. 

 publikowania materiałów edukacyjnych, metodycznych w prasie, 
czasopismach oświatowych, książkach, internecie, itp. 

 
W takich przypadkach opis i analiza może uwzględniać również 

terminy, osoby uczestniczące, cele działania, główne zagadnienia, 
bibliografię, sposób opracowania wyników, streszczenie publikacji, 
przytoczenia elementów scenariuszy, założeń organizacyjnych, itp. 
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§ 8 ust. 2 pkt. 3 

umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez 

prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, 

prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć 

 Efekty  
    informacja o wpływie podejmowanych działań na podniesienie 

jakości procesu dydaktyczno – wychowawczego, o przydatności 
zajęć WDN w doskonaleniu pracy nauczycieli i szkoły, 
korzyściach z prowadzenia zajęć dla nauczycieli odbywających 
staż.  

Informacja o efektach powinna wskazywać, w jakim zakresie 
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami wpływa 
na podniesienie jakości pracy szkoły, usprawnia proces 
dydaktyczny, wychowawczy, zarządzanie placówką, współpracę 
z rodzicami, przynosi wymierne rezultaty lub efekty odroczone, 
itp. Można tutaj powołać się na wyniki ankiet ewaluacyjnych, 
rozmowy z uczestnikami lekcji, obserwacje reakcji uczestników, 
pokazać wskaźniki dotyczące efektów kształcenia 
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§ 8 ust.2 pkt.4 a 

opis i analiza opracowania i wdrożenia programu działań 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych 

 
Opis i analiza może zawierać podstawowe informacje o 

opracowaniu programu nauczania/ innowacji programowej, np.  
 
 Idea wiodąca innowacji/koncepcja programu 
 Cele ogólne 
 Cele szczegółowe 
 Treści wprowadzane w czasie realizacji innowacji/programu 
 Metody, formy pracy (z uwzględnieniem indywidualizacji pracy) 
 Opis przewidywanych osiągnięć ucznia po realizacji innowacji 
 Ewaluacja programu/innowacji 

 
 
 
 
 

Komorowska H. : O programach prawie wszystko. WSiP, Warszawa, 1999 r. 

Wragg E. : Trzy wymiary programu. WSiP, Warszawa, 2001 r. 

Ornstein A., Hunkins F. : Program szkolny. WSiP, Warszawa, 1998 r. 

Dylak Stanisław, Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2000. 
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§ 8 ust.2 pkt.4 a 

opis i analiza opracowania i wdrożenia programu działań 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych 

Opis i analiza powinien także zawierać 
informacje o wdrożeniu programu/innowacji 
programowej: 

 
 termin wdrożenia, klasę, grupę, w której program 

był realizowany  
 informacje o wpisie do szkolnego zestawu 

programów, akceptacji przez dyrektora, 
przedstawieniu na radzie pedagogicznej,  

 harmonogram wdrożenia, przebieg działań 
 sposobach prowadzenia ewaluacji programu  
 Opisujemy program w czasie przeszłym (nie 

przyszłym!) 
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§ 8 ust.2 pkt.4 a 

opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych 

 Uzyskane efekty po wdrożeniu programu/innowacji 
programowej to wyniki ewaluacji.  

 
Może to być, np.: badanie osiągnięć dydaktycznych, wyniki ankiet dla 

uczniów, rodziców, wnioski z wywiadów, wyniki egzaminu 
zewnętrznego w zakresie umiejętności, które program rozwijał, 
analiza ocen semestralnych, rocznych, zestawienie wyników 
dydaktycznych diagnozy wstępnej i końcowej, prezentacje prac 
uczniów, wyniki konkursów, olimpiad.  

 
 W przypadku programów wychowawczych może to być informacja  

o zaobserwowanych działaniach pozytywnych lub redukcji zachowań 
negatywnych, analiza rozmów z uczniami i /lub ich rodzicami, 
innymi nauczycielami o przeciwdziałaniu niepożądanym sytuacjom, 
efektach oddziaływań profilaktycznych, opiekuńczych. Można 
również dokonać analizy wytworów uczniowskich (prac plastycznych, 
literackich), analizy dokumentów (np. dziennika lekcyjnego w 
zakresie frekwencji, uwag o zachowaniach agresywnych). 
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Przykładowy opis i analiza realizacji zadań z § 8 ust.2 pkt.4 a oraz uzyskane efekty 

 Opis i analiza programu/innowacji programowej: 
 W świecie mediów 

 
 

Koncepcja programu opiera się na …. 
Cele ogólne: rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie tworzenia 

materiałów dziennikarskich, twórczości własnej, poszerzania słownictwa 
oraz rozwijania kultury słowa. 

Szczegółowe cele:  
Uczniowie: 
  tworzą gazetkę szkolną 
 prowadzą i nagrywają wywiady  
 filmują krótkie scenki z życia szkoły 
 …… 
Treści 
 Gatunki dziennikarskie, podstawowe terminy i pojęcia 
 Specyfika prowadzenia wywiadu na żywo 
 ………… 
Metody 
 Burza mózgów 
 Mapa mentalna 
 Gwiazda pytań 
Opis przewidywanych osiągnięć ucznia  
W wyniku prowadzenia programu uczeń: 
 pozna podstawowe gatunki dziennikarskie 
 ………….. 
Ewaluacja – popularność gazetki szkolnej ……………………. 
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Opis i analiza wdrożenia programu: 
Program został zrealizowany w latach 

2016/2017, 2017/2018 
Zajęcia W świecie mediów prowadzone były 

1 raz w tygodniu na zajęciach dodatkowych 
dla chętnych uczniów z klas IV – VII.  

Zespół redakcyjny składał się z stałej 
grupy 10 osób oraz grupy wolontariuszy 
liczącej około 15 osób. 

Gazetka wydawana była 1 raz w miesiącu i 
rozdawana w szkole oraz sprzedawana 
rodzicom w dniach otwartych. 
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Uzyskane efekty programu/innowacji 

Uzyskane efekty: 

 Ewaluacja programu dowiodła, że był udany i założone cele 
wychowawcze i dydaktyczne udało się osiągnąć.  

 Ukazało się 10 wydań gazetki szkolnej, którą sprzedaliśmy i 
rozdaliśmy w nakładzie 100 egzemplarzy miesięcznie. 

 Nagraliśmy 4 wywiady: sondę z uczniami na temat szkoły, 
wywiad z dyrektorem na temat zmian na egzaminie, 
wywiad z paniami sprzątającymi na temat porządku w 
szkole oraz z nauczycielem wychowania fizycznego na 
temat sposobów spędzania wolnego czasu. 

 Wywiady z „redaktorami” gazetki wykazały, że uczniowie 
wiele skorzystali w czasie realizacji programu… 
 

Inne zapisy: 
 Wyniki testu kończącego wskazały, że uczniowie w 90% opanowali: 

……………….. Przygotowane przez nich projekty dowiodły, że 
………………….Wyniki ankiety, pokazują, że …………………. Wykorzystane w 
ewaluacji programu narzędzia przedstawiam poniżej wraz z wykresami, 
itp. 
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§ 8 ust.2 pkt.4 b 

opis i analiza wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, 

eksperta, rzeczoznawcy 

Opis i analiza może zawierać podstawowe informacje o wykonywaniu zadań, np.: 
 terminy ukończenia kursu (egzaminatora), powołania do pełnienia zadania 
 ilość sprawdzanych prac – np. umowa z OKE lub PIT z OKE 
 specyfika  wykonywania zadań egzaminatora, doradcy lub rzeczoznawcy 
 rzeczoznawca może poinformować o podręcznikach i programach, które recenzował, 

uwagach na temat wykonywanej pracy 
 doradca metodyczny może podać zakres obowiązków, najważniejsze działania, sposoby 

badania efektywności  i skuteczności podjętych działań.  
 
 

Uzyskane efekty w czasie wykonywania zadań doradcy, egzaminatora 
 może zawierać wnioski, spostrzeżenia, informacje o wykorzystaniu doświadczeń w pracy 

zawodowej, np.:  
 egzaminatora do pracy z uczniami nad przygotowaniem do egzaminów zewnętrznych 
 egzaminatora do sprawdzania i oceny próbnych egzaminów zewnętrznych 
 egzaminatora do prowadzenia zajęć z ramach WDN z nauczycielami 
 doradcy do organizowania WDN  w szkole, konsultacji z nauczycielami 
 rzeczoznawcy – do przygotowania własnego programu, opiniowania programu nauczycieli 
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§ 8 ust.2 pkt.4 c 

opis i analiza poszerzenia zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 

Poszerzenie działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych może nastąpić poprzez, np. 

 
 zorganizowanie i prowadzenie wolontariatu, drużyny sportowej, galerii 

plastycznej, grupy teatralnej, turystycznej, klubu europejskiego, itp. 
 prowadzenie przez nauczyciela zajęć: tanecznych, szachowych, szybkiego 

czytania, judo, komputerowych, muzycznych, gimnastyki korekcyjnej, 
ekologicznych, logopedycznych, terapii pedagogicznej, itp. 

 prowadzenie zajęć z uczniami w ramach świetlicy socjoterapeutycznej, w czasie 
ferii zimowych, w czasie wakacji 

 przygotowanie uczniów do udziału w konkursach: Kangur, Omnibus, Orle Pióro, 
literackich, plastycznych, profilaktycznych, ekologicznych,  

 udział, koordynowanie, przygotowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych, 
projektów finansowanych z Unii Europejskiej, wymiany międzynarodowej, udział 
w projektach internetowych 

 udział z uczniami w akcjach charytatywnych: Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, Góra grosza, Dziewczynka z zapałkami, innych 

 przygotowanie i prowadzenia szkolnych akcji: Dzień Ciasteczkowy, loteria 
Wielkanocna, Wigilijna, jasełka, przedstawienia teatralne, Tydzień Języka 
Polskiego, Języków Obcych. 
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§ 8 ust.2 pkt.4 c 

opis i analiza poszerzenia zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 

Uzyskane efekty w czasie wykonywania zadań: 
 
 informacje o osiągnięciach, udziale uczniów w konkursach, 

występach, wyjazdach, wypracowanych materiałach 
 informacje o poznanych wiadomościach i umiejętnościach, 

praktycznych działaniach 
 informacje o efektach i ocena zajęć przez uczestników można 

sporządzić np. na podstawie obserwacji, ankiet, rozmów, analizy 
wytworów 

 refleksja na temat sukcesów/porażek przedsięwzięcia, pomysły na 
modyfikację, udoskonalenie, na przyszłość… 
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§ 8 ust.2 pkt.4 d 

uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli 

języków obcych- drugim językiem obcym 

dyplomy lub świadectwa potwierdzające 
zaawansowaną znajomość języka 
obcego, zgodnie z rozporządzeniem 
MEN z dn. 12.03 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli języków 
obcych   

      (tekst jednolity z 6 sierpnia 2015 Dz. U. 1264) 
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§ 8 ust.2 pkt. 4e 

opis i analiza wykonywania zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w 

sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi 

podmiotami 

Opis i analiza może zawierać podstawowe informacje o: 

 rodzaju podejmowanych zadań przez nauczyciela we współpracy 
z innymi nauczycielami, osobami, instytucjami, wydawnictwami (stacja 
sanitarno – epidemiologiczna, uczelnia wyższa – w zakresie pracy z 
praktykantami, wydawnictwo Nowa Edukacja, sanepid, sądy dla nieletnich, 
świetlice terapeutyczne, środowiskowe, komisje i zespoły samorządowe, 
fundacje, stowarzyszenia, teatr, dom pomocy społecznej, MOK, MDK, TPD, ZHP, 
parafia, Caritas, wolontariat, związki zawodowe, itp. 

 Mogą to być działania podejmowane cyklicznie lub 
incydentalnie, mogą dotyczyć projektów, inicjatyw, badań, 
konkursów, pomocy dzieciom uzdolnionym lub biednym, opieki 
nad zwierzętami lub pomnikami przyrody, akcji charytatywnych, 
zbiórek darów, itp. 
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§ 8 ust.2 pkt. 4e 

opis i analiza wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w 

sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi 

podmiotami 

 
 
Uzyskane efekty podejmowanych działań: 
 
 Można podać konkretne dane liczbowe, np. liczba zebranych 

zabawek, pieniędzy, spotkań. 
 Można wskazać, jaką korzyść innym (organizacjom, potrzebującym) 

oraz nam i naszym uczniom, szkole przyniosło wykonanie 
określonych zadań we współpracy z innymi osobami i instytucjami. 
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§ 8 ust.2 pkt.4 f 

opis i analiza uzyskania  innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej 

Opis i analiza uzyskania znaczących osiągnięć powinien zawierać 
informację o terminie, miejscu  i ważności danego osiągnięcia. 
Można tutaj poinformować o otrzymaniu np.:  
 
 nagród ministra edukacji, medalu KEN,  kuratora oświaty 

 
 nagród dyrektora szkoły, prezydenta, wójta, burmistrza, 
  
 innych odznaczeń od stowarzyszeń, komitetów, organizacji  
 
 listów gratulacyjnych za sukcesy odniesione przez uczniów 
 

Warto tutaj poinformować o: 
 

 sukcesach uczniów, zajmujących wysokie miejsca i wyróżnienia w 
konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych w 
konkursach powiatowych i gminnych, itp. 
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§ 8 ust.2 pkt.4 f 

opis i analiza uzyskania  innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej 

Uzyskane efekty 
  Tutaj można napisać kilka zdań 

refleksji o otrzymanych nagrodach,  
o znaczeniu osiągnięć dla siebie, dla 
szkoły i uczniów. Można określić, jakie 
osiągnięcie wydaje się szczególnie cenne, 
ważne i dlaczego.  
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§ 8  ust.2 pkt.5 

opis i analiza umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych 

wychowawczych  

Przedstawione problemy mogą dotyczyć np.:  
 
 pomocy uczniom z rodzin patologicznych 
 motywowania uczniów, wspierania ich samooceny, samodzielności, samorządności 
 pracy z uczniami zdolnymi, dyslektycznymi 
 działań integrujących klasę, rodziców ze szkołą 
 wspierania uczniów z upośledzeniem umysłowym, fizycznym, ciężko chorych,  
 organizacji pracowni komputerowej, pracowni językowej, multimedialnej 
 usprawnienia dojazdów uczniów do szkoły, powołania świetlicy socjoterapeutycznej 
 przeciwdziałania wulgaryzmom, nałogom, agresji, dewastacji szkoły, wagarom, 

słabej frekwencji, niskiej motywacji 
 poprawy relacji między uczniami i nauczycielami, dyrektorem i nauczycielami 
 negatywnych relacji interpersonalnych w klasie 
 pozyskiwanie sponsorów 
 przygotowania do konkursów, egzaminów zewnętrznych 

 
 
Opis i analiza może dotyczyć również rozwiązań strukturalno - systemowych 

(programowych, organizacyjnych), problemów pojedynczych uczniów, 
klasy, grupy, współpracy z jednym rodzicem, z grupą, itp. 
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§ 8  ust.2 pkt.5 

opis i analiza umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych 

wychowawczych  

Opis i analiza może się składać z 2 elementów:  
 rozpoznanie problemu dydaktycznego, wychowawczego (nazwanie, 

objawy, istota)  
 rozwiązanie problemu dydaktycznego, wychowawczego 

(zaplanowanie działań, realizacja planu, metody, efekty, 
zakończenie) 

 
 

 Opis może składać się z następujących elementów (zgodnie z 
procedurą opisu i analizy przypadku): 

 identyfikację problemu 
 genezę i dynamikę zjawiska 
 znaczenie problemu 
 prognozę i propozycje rozwiązań 
 wdrażanie oddziaływań 
 Analiza powinna zawierać informację o efektach oddziaływań. 
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§ 8  ust.2 pkt.5 

opis i analiza umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych 

wychowawczych  - propozycja wg materiałów CODN 

Identyfikacja problemu -  
 nazwij opisywane zjawisko i podaj podstawowe dane o uczniu, grupie, którego dotyczy 
 wymień główne objawy, wskazujące na istnienie problemu 
 uzasadnij, dlaczego zwróciłeś uwagę na to zjawisko i danego ucznia ( grupę) 
Geneza i dynamika zjawiska -  
 opisz historię powstawania zjawiska, powołując się na dane z obserwacji, wywiadu, analizy 

dokumentów 
 opisz rozwój zjawiska (jak długo trwa, jak przebiegało) 
 przedstaw wnioski dotyczące problemu 
Znaczenie problemu - odwołując się do wybranej teorii (własnych doświadczeń), opisz znaczenie, 

jakie ma zjawisko dla funkcjonowania szkoły, ucznia, grupy 
Prognoza - przedstaw na podstawie literatury i własnych doświadczeń, przewidywania, co do 

skuteczności własnych oddziaływań 
 prognoza negatywna - stan w przypadku zaniechania działań 
 prognoza pozytywna - stan, po wdrożeniu oddziaływań 
Propozycje rozwiązania-  
 Sformułuj cele 
 Przedstaw zadania, jakie sobie postawiłeś : naprawcze (terapeutyczne, korekcyjne) oraz 

profilaktyczne (zapobiegawcze) 
 Przedstaw plan oddziaływań 
Wdrażanie oddziaływań -  
 opisz ogólnie przebieg działań i ich skutki 
 przedstaw bardziej szczegółowo przykład ilustrujący wybrane oddziaływania 
Efekty oddziaływań -  
 Przedstaw zamierzone i niezamierzone skutki oddziaływań 
 Porównaj prognozę pozytywną z uzyskanymi efektami 
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Ogólne uwagi o przygotowaniu dokumentacji do komisji 

kwalifikacyjnej 

 

 Przedstawiona dokumentacja nie musi obejmować działań 
podjętych tylko w okresie stażu. 

 Układ segregatora: 
 - dokumenty formalne - potwierdzone kserokopie  
 - dokumentacja spełniająca wymagania, podpisana własnoręcznie, 

opis i analiza do każdego wymagania 

 Podział dokumentacji zgodny z wymaganiami z § 8 ust.2 – 
najlepiej w osobnych  opisanych teczkach 

 Nazwy dokumentów, zgodne z brzmieniem wymagań 
kwalifikacyjnych z  § 8 ust.2 

 Dokumentacja nie może się powtarzać w spełnianiu kilku 
wymagań  

 Dokumentacja powinna być estetycznie i logicznie 
uporządkowana 

 Dokumentację spełniająca wymagania wraz z aktem nadania 
stopnia nauczyciela dyplomowanego należy odebrać z KO, tam 
pozostają tylko dokumenty formalne (informacja na stronie KO 
www.kuratorium.szczecin.pl 

 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/
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Zapraszam do zaglądania na naszą stronę: 

strona internetowa CEN: 

www.cen.edu.pl 

 

mój adres internetowy : 

annakielb@cen.edu.pl 

 

mój telefon:  34 767 40  

 

Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia 

 

http://www.cen.edu.pl/

