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Plan rozwoju zawodowego nauczyciela na stopień  

nauczyciela kontraktowego 
 

Numer formy VI.4.1 
  
Adresat Nauczyciele stażyści odbywający staż na stopień nauczyciela 

kontraktowego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty odbywania stażu 
oraz powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu na sto-
pień nauczyciela kontraktowego. Poznają przykładowe zapisy  
w planie rozwoju oraz działania, które można zaplanować do 
spełnienia wymagań niezbędnych.  
Kurs składa się z dwóch modułów realizowanych w ciągu tygo-
dnia. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się z mate-
riałami, wykonanie ćwiczeń i testów. Istnieje możliwość zadawania 
pytań na forum. Chętni będą mogli skonsultować własny plan 
rozwoju. 
Moderatorem kursu jest Anna Kiełb.  

  
Zakres treści  Prawne aspekty odbywania stażu 

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

 
Liczba godzin 5 (tydzień)  

    

Termin wrzesień 2021 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego 
 

Numer formy VI.4.2 
  
Adresat Nauczyciele kontraktowi odbywający staż na stopień nauczyciela 

mianowanego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty odbywania stażu 
oraz powinności nauczyciela na stopień nauczyciela mianowane-
go. Poznają przykładowe zapisy w planie rozwoju oraz działania, 
które można zaplanować do wymagań niezbędnych. 
Kurs składa się z dwóch modułów realizowanych w ciągu tygo-
dnia. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się z mate-
riałami, wykonanie ćwiczeń i testów. Istnieje możliwość zadawania 
pytań na forum. Chętni będą mogli skonsultować własny plan 
rozwoju. 
Moderatorem kursu jest Anna Kiełb.  

  
Zakres treści  Prawne aspekty odbywania stażu 

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

Liczba godzin 5 (tydzień)  

    

Termin wrzesień 2021 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego  
 

Numer formy VI.4.3 
  
Adresat Nauczyciele mianowani odbywający awans na stopień nauczycie-

la dyplomowanego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty odbywania stażu 
oraz powinności nauczyciela w na stopień nauczyciela dyplomo-
wanego. Poznają przykładowe zapisy w planie rozwoju oraz dzia-
łania, które można zaplanować do wymagań niezbędnych.  
Kurs składa się z dwóch modułów realizowanych w ciągu tygo-
dnia. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się z mate-
riałami, wykonanie ćwiczeń i testów. Istnieje możliwość zadawania 
pytań na forum. Chętni będą mogli skonsultować własny plan 
rozwoju. 
Moderatorem kursu jest Anna Kiełb.  

  
Zakres treści  Prawne aspekty odbywania stażu 

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

  
Liczba godzin 5 (tydzień)   

    

Termin wrzesień 2021 r.  

   

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 VI.4.4 
  
Adresat Nauczyciele stażyści kończący staż na stopień nauczyciela kon-

traktowego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty uzyskania stopnia 
nauczyciela kontraktowego. Poznają przykładowe zapisy w spra-
wozdaniu oraz formy prezentacji dorobku zawodowego. 
Kurs składa się z dwóch modułów realizowanych w ciągu dwóch 
tygodni. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się  
uczestników z materiałami, wykonanie ćwiczeń i testów. Istnieje 
możliwość zadawania pytań na forum.  
Moderatorem kursu jest Anna Kiełb. 

  
Zakres treści  Procedura awansu na stopień nauczyciela stażysty. Przebieg 

komisji kwalifikacyjnej 
 Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego i prezentacja 

dorobku zawodowego 
  
Liczba godzin 10 (2 tygodnie)   

    

Termin kwiecień 2022 r.   

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



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

Numer formy VI.4.5 
  
Adresat Nauczyciele kontraktowi kończący staż na stopień nauczyciela 

mianowanego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty postępowania eg-
zaminacyjnego oraz wymagania niezbędne do uzyskania stopnia 
nauczyciela mianowanego. Poznają przykładowe zapisy  
w sprawozdaniu, niezbędną dokumentację dla komisji oraz do-
wiedzą się, jak zaprezentować dorobek zawodowy przed komisją 
egzaminacyjną. 
Kurs składa się z dwóch modułów realizowanych w ciągu dwóch 
tygodni. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się  
uczestników z materiałami oraz wykonanie testów. Istnieje możli-
wość zadawania pytań na forum. Uczestnicy będą mogli przysłać 
przygotowane sprawozdanie do konsultacji lub prezentację  
na egzamin. 
Moderatorem kursu jest Anna Kiełb.  

  
Zakres treści  Procedura awansu na stopień nauczyciela mianowanego, 

przebieg egzaminu, przykładowe pytania i zadania 
 Sprawozdanie z planu rozwoju i prezentacja dorobku zawo-

dowego 
 

Liczba godzin 10 (2 tygodnie)  

    

Termin kwiecień 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



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

Numer formy VI.4.6 
  
Adresat Nauczyciele mianowani kończący staż na stopień nauczyciela dy-

plomowanego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty postępowania kwa-
lifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Poznają 
przykładowe zapisy w sprawozdaniu oraz dowiedzą się, jak przy-
gotować opis i analizę wybranych wymagań niezbędnych. 
Kurs składa się z dwóch modułów realizowanych w ciągu dwóch 
tygodni. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się  
uczestników z materiałami, wykonanie ćwiczeń i testów. Istnieje 
możliwość zadawania pytań na forum. Uczestnicy będą mogli 
przysłać przygotowane opisy i analizy do konsultacji. 
Moderatorem kursu jest Anna Kiełb.  

  
Zakres treści  Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela dy-

plomowanego, przebieg postępowania kwalifikacyjnego 
 Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego. Dokumentacja 

formalna oraz opis i analiza wybranego wymagania. 
  
Liczba godzin 10 (2 tygodnie)  

    

Termin marzec 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Zadania i obowiązki opiekuna stażu 
 

Numer formy VI.4.7 
  
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 i tworzeniu planu rozwoju. Opiekunowie 
stażu poznają arkusze obserwacji zajęć oraz przykładowe projekty 
oceny dorobku zawodowego. 
Kurs składa się z dwóch modułów realizowanych w ciągu dwóch 
tygodni. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się  
uczestników z materiałami, wykonanie ćwiczeń i testów. Istnieje 
możliwość zadawania pytań na forum.  
Moderatorami kursu są Anna Kiełb i Teresa Ogniewska. 

  
Zakres treści  Jak pomóc nauczycielowi w realizacji stażu? Projekt oceny 

dorobku zawodowego 
 Obserwacja i prowadzenie zajęć – sposoby ich omawiania 
 

Liczba godzin 10 (2 tygodnie)  

    

Termin wrzesień 2021 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

 


