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1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku  z 

obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach 

ponadgimnazjalnych.

3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa 

uczniów.

4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach 

ogólnodostępnych.
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 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97,  poz. 674  ze. zm.) - rozdział 3a, 
Awans zawodowy nauczycieli, art. 9a-9i

 Rozporządzenie MEN z dn. 01.03.2013 r. w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393)

 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 
Dz.U. 2013 poz. 267)
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Aktami prawnymi ściśle związanymi z procedurą awansu zawodowego nauczycieli 

są także:

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 

w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 

ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400 ze zm.),

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego 

programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji 

egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania 

ekspertów z listy (Dz.U. 2013 poz. 354),

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły 

do Spraw Profesorów Oświaty (Dz.U. Nr 163, poz. 1017).
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Zadania i kompetencje dyrektora związane z awansem 

zawodowym nauczycieli

Procedura awansu zawodowego nauczycieli 

podlega przepisom ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wszelkie decyzje wydawane przez dyrektora w procedurze awansu są 

decyzjami administracyjnymi. 

Decyzją administracyjną jest więc wydanie nauczycielowi przez dyrektora oceny 

dorobku zawodowego za okres stażu (oceny pozytywnej lub negatywnej), nadanie 

lub odmowa nadania nauczycielom stopnia nauczyciela kontraktowego.

Wszystkie czynności w postępowaniu o nadanie nauczycielowi kolejnego stopnia 

awansu zawodowego podjęte z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa są 

nieważne. Nieważność decyzji stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny lub właściwy minister.
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Zadania i kompetencje dyrektora związane z awansem 

zawodowym nauczycieli

Przepisy otwierające nauczycielom drogę uzyskiwania awansu zawodowego 

nałożyły na pracodawcę, którym jest dyrektor szkoły lub placówki oświatowej, 

zadania i kompetencje związane z:

 organizacją i przebiegiem stażu nauczyciela,

 działalnością komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, 

 nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. 
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Organizacja i przebieg stażu 

Dyrektor przyjmuje od nauczycieli kontraktowych i mianowanych, z dniem 

rozpoczęcia roku szkolnego, nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć, wnioski o:

 rozpoczęcie stażu wraz z projektem planu rozwoju zawodowego (od nauczyciela stażysty 

dyrektor przyjmuje tylko projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia 

rozpoczęcia zajęć),

 rozpoczęcie dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, gdy ostateczna ocena dorobku 

zawodowego nauczyciela jest negatywna,

 rozpoczęcie dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy z powodu nieuzyskania akceptacji 

komisji kwalifikacyjnej lub niezdania egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,

 rozpoczęcie stażu w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy przez nauczyciela mianowanego, gdy 

powtórnie brak akceptacji komisji kwalifikacyjnej,

 ponowne rozpoczęcie stażu w przypadku nieobecności w pracy trwającej dłużej niż rok,

 ponowne rozpoczęcie stażu w związku z niedotrzymaniem terminu złożenia wniosku o 

podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,

 zamiarze przerwania stażu (nauczyciel kontraktowy i mianowany może go złożyć do 

dyrektora w dowolnym czasie trwania stażu).
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Organizacja i przebieg stażu 

Do kolejnych kompetencji dyrektora w zakresie organizacji i przebiegu stażu 

nauczyciela należy:

przydzielanie (spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych) opiekunów 

stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym,

Zatwierdzenie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć projektów planu 

rozwoju zawodowego przedłożonych przez nauczycieli lub zwrócenie planu 

nauczycielom do poprawy, ze wskazaniem (w formie pisemnej) zakresu 

niezbędnych zmian,

wyrażanie zgody na wprowadzanie zmian w planie rozwoju zawodowego w 

trakcie stażu,

w szczególnie uzasadnionych przypadkach pisemne zobowiązanie nauczyciela 

do korekty planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu.
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Organizacja i przebieg stażu 

sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad przebiegiem stażu, zapewnienie nauczycielom 

odbywającym staż niezbędnych  warunków do:

 obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, 

w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub 

rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole,

 udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu 

rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły,

 korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innych placówek i instytucji,

przyjmowanie od opiekunów stażu projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 

okres stażu, w terminie 14 dni od zakończenia stażu przez nauczyciela,

przyjmowanie od nauczycieli sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres 

stażu, w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu,

ustalenie, w terminie 21 dni od złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu 

rozwoju zawodowego, oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, po 

uprzednim zasięgnięciu opinii rady rodziców.
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Organizacja i przebieg stażu 

wydanie nauczycielom zaświadczenia zawierającego informacje o:

 wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie 

lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie 

odbywania stażu,

 dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, 

 dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju 

zawodowego,

 uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz 

dacie jej dokonania,

zaliczanie nauczycielom dotychczasowego stażu odbytego w innej szkole w związku 

ze zmianą miejsca zatrudnienia, przy pozytywnej ocenie dorobku zawodowego za 

odbyty okres stażu.

10RODN "WOM" w Częstochowie                   Renata Lipniewska lipniewska@womczest.edu.pl



Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela 

kontraktowego

Komisje kwalifikacyjne 

Z chwilą zakończenia stażu przez nauczyciela stażystę i uzyskania przez niego 

pozytywnej oceny dorobku zawodowego do zadań dyrektora należy przyjmowanie 

wniosków o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego 

(w roku uzyskania przez nauczyciela pozytywnej oceny dorobku zawodowego).

Terminy składania wniosków: 

• I termin – do 30 czerwca,

• II termin – do 31 października.

Wydanie decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego: 

• do 31 sierpnia – wniosek złożony w I terminie,

• do 31 grudnia – wniosek złożony w II terminie.
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Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela 

kontraktowego

Komisje kwalifikacyjne 

Jeśli wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych dyrektor wskazuje 

szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z 

pouczeniem, że nieusunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpoznania.

Jeśli wniosek wraz z dokumentacją spełniają wymogi formalne dyrektor powołuje komisję 

kwalifikacyjną rozpatrującą wniosek nauczyciela stażysty o nadanie stopnia nauczyciela 

kontraktowego. W skład komisji wchodzą:

dyrektor (wicedyrektor) - przewodniczący,

przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole 

powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku placówek, 

w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani – nauczyciel kontraktowy,

opiekun stażu.
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Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela 

kontraktowego

Komisje kwalifikacyjne 

Na wniosek nauczyciela w skład komisji kwalifikacyjnej dyrektor zobowiązany jest powołać 

przedstawiciela związku zawodowego, wskazanego przez nauczyciela we wniosku.

„Brak formalnego doręczenia organowi związku zawodowego powiadomienia o wniosku złożonym przez 

nauczyciela zgodnie z art. 9g ust. 5 ustawy […] Karta Nauczyciela stanowi poważne uchybienie proceduralne, 

skutkujące uchyleniem decyzji w sprawie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego”.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2004 r. , II SA/Wa 470/04

Organem uprawnionym do obserwacji pracy komisji kwalifikacyjnej powołanej przez dyrektora 

placówki jest organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Dyrektor, co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji kwalifikacyjnej, powiadamia 

nauczyciela, członków komisji oraz organy uprawnione do obserwacji pracy komisji  o terminie 

i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
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Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela 

kontraktowego

Komisje kwalifikacyjne 

Komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną i podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co 

najmniej 2/3 składu swoich członków.

Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do 

nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10.

Na podstawie liczby punktów przyznanych przez członków komisji oblicza się średnią 

arytmetyczną punktów. Nauczyciel uzyskuje zaświadczenie o akceptacji komisji lub zdaniu 

egzaminu jeśli ww. średnia wynosi co najmniej 7.

Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: 

• datę i miejsce posiedzenia komisji,

• imiona i nazwiska członków komisji,

• pytania zadane nauczycielowi w czasie rozmowy,

• informację o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach,

• uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe,

• średnią arytmetyczną punktów przydzielonych przez członków komisji,

• uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji, podpisy członków komisji uczestniczących w jej pracach.
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Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela 

kontraktowego

Komisje kwalifikacyjne 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji powinno odnosić się do spełniania przez 

nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu 

zawodowego, określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie uzyskiwania 

stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Jeśli nauczyciel otrzymał akceptację komisji kwalifikacyjnej dyrektor wydaje 

nauczycielowi akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. 

W przypadku braku takiej akceptacji dyrektor wydaje decyzję o odmowie nadania 

stopnia nauczyciela kontraktowego.
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Warunki nadania nauczycielowi stażyście stopnia 

nauczyciela kontraktowego

Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego otrzymuje nauczyciel, który:

spełnia, określone przepisami prawa, wymagania  dotyczące posiadania kwalifikacji 

zawodowych,

odbył staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego,

uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.

Nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego nadaje lub 

odmawia nadania dyrektor szkoły w drodze decyzji administracyjnej.
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Odmowa nadania nauczycielowi stażyście stopnia 

nauczyciela kontraktowego

• Przed wydaniem decyzji nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, a 

zwłaszcza przed wydaniem decyzji w sprawie odmowy nadania stopnia awansu 

zawodowego, dyrektor szkoły obowiązany jest umożliwić nauczycielowi 

zapoznanie się i wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów w toku 

postępowania.

• Dyrektor pisemnie informuje nauczyciela i określa termin do zapoznania się 

nauczyciela z aktami sprawy. Gdy w określonym terminie nauczyciel nie 

skorzysta z ww. wymienionej możliwości, dyrektor szkoły wydaje decyzję. 

• Decyzja ta wymaga właściwego uzasadnienia prawnego i faktycznego.

• Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje nauczycielowi wniesienie odwołania do 

organu prowadzącego szkołę w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
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Komisje kwalifikacyjne 

Dyrektor zobowiązany jest przechowywać protokoły i dokumentację 

z postępowania kwalifikacyjnego będącą podstawą wydania decyzji.

Pozostałą dokumentację załączoną do wniosku nauczyciela o wszczęcie 

postępowania kwalifikacyjnego dyrektor zwraca nauczycielowi, jeżeli decyzja o 

nadaniu albo odmowie nadania stopnia awansu zawodowego stała się ostateczna.
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Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne

Dyrektor, w myśl obowiązujących przepisów: 

zobowiązany jest do uczestniczenia w pracach komisji egzaminacyjnej powołanej przez 

organ prowadzący szkołę w związku z ubieganiem się nauczycieli danej szkoły o stopień 

nauczyciela mianowanego, 

uczestniczy także w pracach komisji kwalifikacyjnej powołanej przez organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny w związku z ubieganiem się nauczycieli danej szkoły o stopień 

nauczyciela dyplomowanego.
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Internetowy System Aktów Prawnych

ISAP
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Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do współpracy

Renata Lipniewska

lipniewska@womczest.edu.pl

tel. 34 3606004  w. 256
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