
5. RRoozzwwóójj  zzaawwooddoowwyy  nnaauucczzyycciieellaa 

 
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego   

 

Numer formy IV.5.1 
  
Adresat Nauczyciele stażyści 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty odbywania stażu 
oraz wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego. W części 
warsztatowej stażyści skonstruują fragment planu rozwoju zawo-
dowego oraz będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania związane 
z odbywaniem stażu i współpracą z opiekunem stażu. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb.  

  
Zakres treści  Prawne aspekty odbywania stażu 

 Planowanie zadań na bazie wymagań niezbędnych do uzy-
skania stopnia nauczyciela kontraktowego  

 Formy planów rozwoju 
  
Liczba godzin 5   

    

Termin 31 sierpnia 2021 r. – stacjonarnie w CEN (grupa I) 
3 września 2021 r. – webinarium  Microsoft Teams (grupa II) 
 

 

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego  

 

Numer formy IV.5.2 
  
Adresat Nauczyciele kontraktowi odbywający staż na stopień nauczyciela 

mianowanego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty odbywania stażu 
oraz wymagania na stopień nauczyciela mianowanego. Zaplanują 
działania adekwatne do wymagań niezbędnych oraz będą mogli 
uzyskać odpowiedzi na pytania związane z odbywaniem stażu  
i współpracą z opiekunem stażu.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb. 

  
Zakres treści  Prawne aspekty odbywania stażu 

 Planowanie zadań na bazie wymagań niezbędnych do uzy-
skania stopnia nauczyciela mianowanego  

 Formy planów rozwoju 
  
Liczba godzin 5   

    

Termin 30 sierpnia 2021 r. – stacjonarnie w CEN (grupa I) 
2 września 2021 r. – webinarium  Microsoft Teams (grupa II) 

 

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego    

 

Numer formy IV.5.3 
  
Adresat Nauczyciele mianowani odbywający awans na stopień nauczycie-

la dyplomowanego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty odbywania stażu 
oraz wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego. W czę-
ści warsztatowej uczestnicy skonstruują fragment planu rozwoju 
zawodowego oraz będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania 
związane z odbywaniem stażu.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb. 

  
Zakres treści  Prawne aspekty odbywania stażu 

 Planowanie zadań na bazie wymagań niezbędnych do uzy-
skania stopnia nauczyciela dyplomowanego  

 Formy planów rozwoju 
  
Liczba godzin 5   

    

Termin 27 sierpnia 2021 r. – stacjonarnie w CEN (grupa I) 
1 września 2021 r. – webinarium  Microsoft Teams (grupa II) 

 

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

 
 



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Jak zostać nauczycielem kontraktowym? 

 

Numer formy IV.5.4 
  
Adresat Nauczyciele stażyści kończący staż na stopień nauczyciela kon-

traktowego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy poznają prawne aspekty postępowania kwalifikacyjne-
go na stopień nauczyciela kontraktowego. W części warsztatowej 
przygotują się do prezentacji dorobku zawodowego przed komisją 
oraz będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania związane z po-
stępowaniem na stopień nauczyciela kontraktowego.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb. 

  
Zakres treści  Procedura awansu zawodowego nauczyciela stażysty 

 Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego 
 Prezentacja przed komisją kwalifikacyjną  
 Przebieg komisji kwalifikacyjnej 

  
Liczba godzin 5   

    

Termin kwiecień 2022 r. – stacjonarnie w CEN (grupa I) 
kwiecień 2022 r. –  webinarium  Microsoft Teams (grupa II) 

 

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Jak zostać nauczycielem mianowanym? 

 

Numer formy IV.5.5 
  
Adresat Nauczyciele kontraktowi na ścieżce awansu zawodowego na sto-

pień nauczyciela mianowanego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty postępowania eg-
zaminacyjnego. W części warsztatowej przygotują się do prezen-
tacji dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną oraz bę-
dą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania związane z postępowa-
niem egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb. 

  
Zakres treści  Procedura awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 

 Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego 
 Prezentacja dorobku zawodowego 
 Przebieg egzaminu 

  
Liczba godzin 5   

    

Termin marzec 2022 r. – stacjonarnie w CEN (grupa I) 
marzec 2022 r. –  webinarium  Microsoft Teams  (grupa II) 

 

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Jak zostać nauczycielem dyplomowanym? 

 

Numer formy IV.5.6  
  
Adresat Nauczyciele mianowani ubiegający się o uzyskanie stopnia nau-

czyciela dyplomowanego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty postępowania kwa-
lifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Poznają 
strukturę opisu i analizy wymagań oraz przebieg komisji, a także 
przykładowe zadania i pytania. Będą mogli uzyskać odpowiedzi 
na pytania związane z postępowaniem kwalifikacyjnym na stopień 
nauczyciela dyplomowanego.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb. 

  
Zakres treści  Procedura awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  

 Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego 
 Dokumentacja formalna 
 Dokumentowanie spełniania wymagań – opis i analiza 

  
Liczba godzin 5   

    

Termin luty 2022 r. – stacjonarnie CEN (grupa I) 
luty 2022 r. –  webinarium  Microsoft Teams (grupa II) 

 

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Zadania i obowiązki opiekuna stażu  

 

Numer formy IV.5.7 
  
Adresat Nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają normy prawne związane ze ścieżką 
awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego  
i mianowanego. Poznają zadania i obowiązki opiekuna stażu, jego 
rolę w przebiegu stażu.  
W części warsztatowej opiekunowie stażu wypracują arkusze  
obserwacji zajęć i przykładowe projekty oceny dorobku zawodo-
wego nauczyciela. 
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych  
na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzą Anna Kiełb i Teresa Ogniewska. 

  
Zakres treści  Aspekt prawny stażu na stopień nauczyciela kontraktowego  

i mianowanego 
 Jak pomóc nauczycielowi w przygotowaniu planu rozwoju  

i sprawozdania? 
 Projekt oceny dorobku zawodowego  
 Kontrakt, czyli ustalenie zasad współpracy 
 Obserwacja zajęć – sposoby ich omawiania 

 
  
Liczba godzin 6    

    

Termin wrzesień 2021 r. – stacjonarnie w CEN (grupa I) 
wrzesień 2021 r. – webinarium Microsoft Teams (grupa II) 

 

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Jak stworzyć program, innowację pedagogiczną?  

 

Numer formy IV.5.8  
  
Adresat Zainteresowani nauczyciele 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty przygotowania pro-
gramu oraz innowacji pedagogicznej. Poznają  strukturę programu 
i innowacji oraz zasady wprowadzania eksperymentu. W części 
warsztatowej przygotują projekt innowacji pedagogicznej lub pro-
gramu zajęć. 
Materiały omawiane na zajęciach będą dostępne dla uczestników 
szkolenia na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb.  

  
Zakres treści  Zapisy prawne związane z działalnością innowacyjną  

 Struktura programu i innowacji 
 Cele i założenia programu i innowacji 
 Wprowadzanie eksperymentu 

  
Liczba godzin 6    

    

Termin styczeń 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Podstawy prawa oświatowego dla nauczycieli  

– webinarium  
 

Numer formy IV.5.9 
  
Adresat Zainteresowani nauczyciele 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty funkcjonowania 
szkoły, w szczególności w zakresie przydatnym w postępowaniu 
egzaminacyjnym i kwalifikacyjnym.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzą Izabela Suckiel i Zenon Decyk. 

  
Zakres treści  Technika tworzenia prawa wewnątrzszkolnego 

 Systematyka polskiego prawa 
 Przegląd najważniejszych przepisów prawa oświatowego  

dotyczącego: kompetencji rady pedagogicznej, organizacji 
pracy szkoły, prowadzenia dokumentacji szkolnej, oceniania  
i innych zagadnień istotnych dla nauczycieli 

  
Liczba godzin 8 (2x4)    

    

Termin 28.03.2022 r. – Microsoft Teams 
30.03.2022 r.  – Microsoft Teams 

 

   

Odpowiedzialna Izabela Suckiel   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

 

 

  

  

 


