
PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 

 

Zadania, czynności, uprawnienia Odpowiedzialny Podstawa prawna terminy 

Otwarcie stażu 

Możliwość rozpoczęcia stażu po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku od dnia nadania 

stopnia nauczyciela mianowanego. 

Nauczyciel Art.9d ust.4 KN Minimum 1 rok od daty 

określonej w akcie 

nadania stopnia 

nauczyciela 

mianowanego 

Złożenie do dyrektora szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu (wraz z projektem planu rozwoju 

zawodowego).  

Nauczyciel Art.9d ust.1 KN 

 

 

Przed rozpoczęciem lub 

na początku roku 

szkolnego (nie później 

niż w ciągu 14 dni od 

dnia rozpoczęcia zajęć) 

Otwarcie stażu. 

Jeśli nawiązanie stosunku pracy nastąpiło po 14 dniach od dnia rozpoczęcia zajęć, nauczyciel nie 

rozpoczyna stażu do końca roku szkolnego. 

Dyrektor  Art.9d ust.1 KN 

 

Art.9d ust.2 KN 

Nie później niż w ciągu 

14 dni od dnia 

rozpoczęcia zajęć 

Plan rozwoju zawodowego 

Przedstawienie projektu planu rozwoju zawodowego wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu.  Nauczyciel Par.3 ust.1 SAZ Nie później niż w ciągu 

14 dni od dnia 

rozpoczęcia zajęć 

W przypadku uwag dyrektora, korekta projektu planu zgodnie z zaleceniami  i ponowne 

przedłożenie go dyrektorowi.  

Nauczyciel Par.3 ust.4 SAZ Niezwłocznie 

Zatwierdzenie projektu planu rozwoju zawodowego (należy wpisać datę) lub zwrot do poprawy 

(pismo ze wskazaniem zakresu niezbędnych zmian). 

Dyrektor  Par.3 ust.3 SAZ 30 dni od  dnia 

rozpoczęcia zajęć 

Możliwość wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego - za zgodą dyrektora. Nauczyciel 

Dyrektor 

Par.4 ust.3 SAZ W trakcie trwania stażu 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach - zobowiązanie nauczyciela do zmiany planu. Dyrektor Par.4 ust.2 SAZ W trakcie trwania stażu 

Realizacja stażu 

Realizacja planu rozwoju zawodowego,  w szczególności: Nauczyciel Art.9c ust.1 pkt 2 KN 2 lata i 9 miesięcy 



- podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym 

doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, 

- realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły, 

- pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy 

szkoły. 

Art.9d ust.5 KN 

 

Par.8 ust.1 SAZ 

 

Ale: nieobecność 

dłuższa niż miesiąc - 

staż ulega przedłużeniu 

o czas jej trwania  

Nieobecność dłuższa niż 

rok – ponowny staż 

Możliwość przerwania stażu  na swój wniosek. Konieczność ponownego stażu w pełnym wymiarze. Nauczyciel Art.9d ust.6 KN W każdym czasie 

trwania stażu 

Zapewnienie warunków do:  

- obserwacji zajęć,  

- udziału w formach kształcenia ustawicznego,  

- korzystania z pomocy PPP i innych instytucji. 

 

Dyrektor 

 

Par.4 ust.1 SAZ 

 

W trakcie stażu 

W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia – zaliczenie dotychczasowego stażu pod warunkiem, że 

przerwa w zatrudnieniu nie była dłuższa niż 3 miesiące i za okres dotychczas odbytego stażu 

nauczyciel otrzymał ocenę pozytywną. 

Dyrektor szkoły, w 

której nauczyciel 

podejmuje 

zatrudnienie 

Art.9f ust.2 KN  

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego  

Złożenie dyrektorowi sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. 

Konieczność wpisania daty złożenia sprawozdania przez nauczyciela ze względu na potrzebę 

wpisania tej informacji do zaświadczenia. 

Nauczyciel 

Dyrektor 

Par.4, ust.4 SAZ 

Art.9c ust.3 KN 

30 dni od dnia 

zakończenia stażu 

Ocena dorobku zawodowego 

Ustalenie oceny dorobku zawodowego po zasięgnięciu opinii rady rodziców.  

Ocena:  na piśmie, z datą dokonania, uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości odwołania. 

Dyrektor Art.9c ust.6 

pkt 2 KN 

Art.9c ust.8 KN 

Nie dłużej niż 21 dni od 

złożenia sprawozdania 

Przedstawienie  opinii dot. nauczyciela. Nieprzedstawienie przez radę rodziców swojej opinii w 

terminie nie wstrzymuje dalszej procedury. 

Rada rodziców Art.9c ust.7 KN W ciągu 14 dni od 

otrzymania 

zawiadomienia 

W przypadku negatywnej oceny - możliwość odwołania do organu nadzoru pedagogicznego. Nauczyciel Art.9c ust.9 KN W ciągu 14 dni od dnia 

otrzymania oceny 

Rozpatrzenie odwołanie od oceny dorobku zawodowego. W przypadku niedotrzymania przez organ Organ sprawujący Art.9c ust.9 KN W ciągu  21 dni od 



nadzoru pedagogicznego terminu na rozpatrzenie odwołania, nauczyciel może ubiegać się o 

akceptację komisji. 

nadzór pedagogiczny Art.9c ust.10 KN złożenia odwołania 

W przypadku ustalenia ostatecznej oceny dorobku zawodowego jako negatywnej- możliwość 

odbycia jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy: 

- na wniosek nauczyciela, 

- za zgodą dyrektora. 

Nauczyciel 

Dyrektor 

Art.9c ust.11 KN Nie później niż w ciągu 

14 dni od dnia 

rozpoczęcia zajęć 

W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia- ocena za okres dotychczas odbytego stażu. Dyrektor szkoły, w 

której nauczyciel był 

zatrudniony i 

realizował staż 

Art.9f ust.2 KN  

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego  

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. 

Nauczyciel Art.9d ust.7 KN W okresie 3 lat od dnia 

uzyskania  pozytywnej 

oceny dorobku 

zawodowego 

Możliwość wskazania we wniosku związku zawodowego, którego przedstawiciel wchodzi w skład 

komisji egzaminacyjnej. 

Nauczyciel Art.9g ust.5 KN  

Wskazanie przez właściwy organ statutowy związku zawodowego przedstawiciela do udziału w 

komisji egzaminacyjnej. 

Związek zawodowy Art.9g ust.5a KN  

Dokumentacja 

Wystawienie zaświadczenia zawierającego informacje o: 

-  wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie/rodzaju zajęć w dniu wydania zaświadczenia 

i w okresie stażu, 

- dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, 

- dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, 

- uzyskanej ocenie dorobku zawodowego oraz dacie jej dokonania. 

Dyrektor Par.9 ust.1 pkt 2 SAZ Po zakończeniu stażu 

Załączenie do wniosku odpowiedniej dokumentacji: 

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje – poświadczone kopie, 

- akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego - poświadczona kopia, 

- zaświadczenie dyrektora szkoły, 

- opis i analiza realizacji wymagań, ze wskazaniem uzyskanych efektów 

- kopia  dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego - jeśli nauczyciel 

Nauczyciel Par.9 ust.1 pkt.3 SAZ W chwili składania 

wniosku (w okresie 3 lat 

od dnia uzyskania 

pozytywnej oceny 

dorobku zawodowego) 



realizował to zadanie. 

Przeprowadzenie analizy formalnej wniosku. 

W przypadku braków formalnych wezwanie  nauczyciela do ich uzupełnienia (na piśmie, ze 

wskazaniem braków i terminu uzupełnienia, pouczenie, że nieusunięcie braków spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia). 

Organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny 

Par.11 ust.1 SAZ 

 

Par.11 ust.2 SAZ 

Po otrzymaniu wniosku, 

w czasie 

umożliwiającym 

wydanie decyzji w 

wymaganym terminie 

Usunięcie braków formalnych w dokumentacji. Nauczyciel Par.11 ust.2 SAZ 14 dni od otrzymania 

wezwania 

Postępowanie kwalifikacyjne 

Powołanie komisji kwalifikacyjnej w składzie: 

-  przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako jej przewodniczący, 

- dyrektor szkoły, 

- trzej eksperci z listy MEN, 

- przedstawiciel związku zawodowego (tylko w przypadku, gdy nauczyciel wskazał związek 

zawodowy we wniosku). 

Organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny 

Art.9g ust.3 KN Po otrzymaniu wniosku, 

w czasie 

umożliwiającym 

wydanie decyzji w 

wymaganym terminie 

Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu: 

- nauczyciela,  

- członków komisji, 

- organu prowadzącego szkołę. 

Organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny 

Par.11 ust.3 SAZ Co najmniej na 14 dni 

przed datą posiedzenia 

komisji 

Zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej  komisji. Organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny 

Par.14 ust.4 SAZ Przed i w czasie pracy 

komisji 

Kierowanie pracą komisji kwalifikacyjnej (jako jej przewodniczący). Przedstawiciel organu 

sprawującego nadzór 

pedagogiczny 

Art.9g ust.2 pkt 1 KN Podczas analizy 

dorobku i rozmowy  

Możliwość uczestniczenia w rozmowie kwalifikacyjnej w charakterze obserwatora. Przedstawiciel organu 

prowadzącego 

Art.9g ust.4 KN Podczas analizy 

dorobku i rozmowy  

Odpowiedzi na pytania członków komisji kwalifikacyjnej dotyczące wpływu działań i zadań 

zrealizowanych w okresie stażu na podniesienie jakości pracy szkoły. 

Nauczyciel Par.12 ust.3 SAZ Podczas analizy 

dorobku i rozmowy. 

Praca komisji: 

- kworum: 2/3 składu (4 osoby), 

- ocena w skali 0-10 punktów, 

Członkowie komisji 

kwalifikacyjnej 

Par.13 ust.1-4 SAZ Podczas analizy 

dorobku i rozmowy 



- akceptacja, jeśli nauczyciel uzyskał średnia arytmetyczną wynoszącą co najmniej 7 punktów 

(odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę, z pozostałych ocen oblicza się średnią 

arytmetyczną). 

 Sporządzenie protokołu. Przewodniczący 

komisji  

Par.14 ust.1 SAZ Podczas analizy 

dorobku i rozmowy 

Brak akceptacji komisji - możliwość złożenia ponownego wniosku o podjęcie postępowania 

egzaminacyjnego po odbyciu dodatkowego stażu w wymiarze  

9 miesięcy: 

- na wniosek nauczyciela, 

- za zgodą dyrektora, 

W przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji – staż w pełnym wymiarze. 

Nauczyciel 

Dyrektor 

Art.8 KN  Nie później niż w ciągu 

14 dni od dnia 

rozpoczęcia zajęć 

Wydanie zaświadczenia o akceptacji. Przewodniczący 

komisji 

Art.9g ust.9 KN  

Prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń. Organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny 

Art.9g ust. 9 KN  

Przechowywanie protokołów i dokumentacji komisji egzaminacyjnej (wg przepisów instrukcji 

kancelaryjnej –kategoria B-10). 

Organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny 

Par.11 ust.1 SAZ 10 lat (2 lata na 

stanowisku pracy i 8 lat 

w archiwum) 

 

Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego  lub odmowa - w drodze decyzji administracyjnej. 

 

Organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny 

Art.9b ust.3a KN 

 

Art.9b, ust.4,  

pkt 2 KN 

Decyzja do 31 sierpnia- 

jeśli wniosek złożony 

został do 30 czerwca 

Decyzja do 31 grudnia-

jeśli wniosek złożony 

został do 31 

października 

Możliwość odwołania do ministra edukacji w przypadku decyzji o odmowie nadania stopnia 

nauczyciela mianowanego (za pośrednictwem organu sprawującego nadzór pedagogiczny). 

Nauczyciel Art.9b ust.7 KN 

 

Art.129 KPA 

W ciągu 14 dni od dnia 

otrzymania decyzji 

Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie stopnia. Minister Edukacji Art.9h KN  

 


