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OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

Rozdział 2  

Obowiązki nauczycieli  

Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2018r. 

 

Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest:  

 

3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły; 
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OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

Ocena dorobku zawodowego zastąpiona oceną pracy  

 

 Obowiązkowa co trzy lata pracy w szkole od dnia nadania stopnia awansu zawodowego 

 Ocena po zakończonym stażu 

 Na podstawie kryteriów określonych rozporządzeniem MEN 

 Na podstawie regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy przygotowanego przez dyrektora szkoły 

(ustalenie poziomu spełniania poszczególnych kryteriów) 

 Rozszerzenie skali ocen: wyróżniająca, bardzo dobra, dobra, negatywna 
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OCENA PRACY NAUCZYCIELA 
 

Ocena dorobku zawodowego zastąpiona oceną pracy  
 

Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się: 

l) po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela 

dyplomowanego (w terminie 21 dni od dnia przedłożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu 

rozwoju zawodowego); 

2) po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8; 

3) co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, 

4) co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego i nauczyciela 

mianowanego, jeżeli w tym czasie nauczyciel nie rozpoczął stażu na kolejny stopień awansu zawodowego – 

w takim przypadku oceny pracy należy dokonać po zakończeniu stażu. 
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Ocena dorobku zawodowego zastąpiona oceną pracy  

Tak jak dotychczas, ocena pracy nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego będzie mogła 

być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny 

poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: 

nauczyciela 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora 

oświaty 

organu prowadzącego szkołę; 

rady szkoły; 

rady rodziców  

OCENA PRACY NAUCZYCIELA 
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OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

Czas na ocenę pracy – 3 miesiące 
 

Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż                         

3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy 

oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia 

powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy. 

Do ww. okresu nie będą wliczone okresy: 

usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni; 

ferii szkolnych (w placówkach feryjnych) 

urlopu wypoczynkowego trwającego co najmniej 14 dni kalendarzowych (placówki nieferyjne) 
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OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

Rozszerzenie skali ocen 

 

Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:  

1) ocena wyróżniająca;  

2) ocena bardzo dobra;  

3) ocena dobra;  

4) ocena negatywna. 
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OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu:  

1) zasięga opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców;  

2) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – zasięga opinii opiekuna stażu o dorobku 

zawodowym nauczyciela za okres stażu;  

3) może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego;  

4) na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasięgnąć opinii właściwego doradcy 

metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takiej możliwości – opinii innego 

nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, a w przypadku nauczyciela publicznego kolegium 

pracowników służb społecznych – opinii opiekuna naukowo-dydaktycznego.  
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OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

Rola rodziców w procedurze oceny pracy 

 

Zmiany przewidziano także w samej procedurze oceny pracy. Otóż dyrektor będzie miał obowiązek 

zasięgnięcia opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których rady rodziców nie są 

utworzone. Wprawdzie opinia nie będzie wiążąca, niemniej jednak jest to istotna zmiana świadcząca o 

zamiarze zwiększenia wpływu rodziców na jakość pracy szkoły. Rada rodziców będzie miała 14 dni na 

przedstawienie opinii, jednakże brak tej opinii nie wstrzyma dokonywania oceny pracy. 
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OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

Regulamin określający wskaźniki oceny pracy przygotowany przez dyrektora szkoły 
 

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych 

zobowiązany będzie do ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Muszą 

odnosić się one do poszczególnych kryteriów określonych w rozporządzeniu, uwzględniając specyfikę pracy 

szkoły. Mechanizm wskaźników ma ułatwić proces ustalania oceny pracy nauczyciela, uczynić go bardziej 

zrozumiałym dla pracownika, a także stworzyć bezpośrednią relację dokonywanej oceny oraz zastosowanych 

w jej ramach kryteriów ze środowiskiem pracy nauczyciela. 
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OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

 

Rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczycieli podpisane 

 

29 maja br., Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie 

oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania 

odwoławczego. Rozporządzenie skierowano do publikacji. Wejdzie ono w życie z dniem 1 września 2018 

r., tj. równocześnie z wejściem w życie zmian w ustawie – Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy 

nauczycieli, wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.  
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OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

Ocena pracy na podstawie kryteriów określonych rozporządzeniem MEN 

 

Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty obejmują: 

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych; 

2) dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;  

3) znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej dnia 20 

listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526), ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego 

zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;  
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OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

Ocena pracy na podstawie kryteriów określonych rozporządzeniem MEN 

 

Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty obejmują: 

4) wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków 

do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego; 

5) kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw 

obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela; 

6) współpracę z innymi nauczycielami;  
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OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

Ocena pracy na podstawie kryteriów określonych rozporządzeniem MEN 

 

Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty obejmują: 

7) przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań 

obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony; 

8) poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach 

doskonalenia zawodowego; 

9) współpracę z rodzicami.  
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OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

Ocena pracy na podstawie kryteriów określonych rozporządzeniem MEN 

 

Kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego obejmują kryteria określone w § 2 ust. 1 oraz: 

 1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących 

ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych 

zajęć;  

2) diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem;  
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OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

Ocena pracy na podstawie kryteriów określonych rozporządzeniem MEN 

 

Kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego obejmują kryteria określone w § 2 ust. 1 oraz: 

 3) analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia 

procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy; 

4) wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego; 

5) realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym 

udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela. 
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OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

Ocena pracy na podstawie kryteriów określonych rozporządzeniem MEN 

 

Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego obejmują kryteria określone w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 

oraz:  

1) podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w 

prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

2) pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym oraz 

sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy;  
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OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

Ocena pracy na podstawie kryteriów określonych rozporządzeniem MEN 

 

Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego obejmują kryteria określone w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 

oraz:  

3) prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców;  

4) wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego do doskonalenia 

własnej pracy oraz pracy szkoły; 

5) realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.  
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OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

Ocena pracy na podstawie kryteriów określonych rozporządzeniem MEN 

 

Kryteria oceny pracy nauczyciela dyplomowanego obejmują kryteria określone w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 i 

§ 4 ust. 1 oraz:  

1) ewaluację własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystywanie jej wyników 

do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły ;  

2) efektywne realizowanie zadań na rzecz ucznia we współpracy z podmiotami zewnętrznymi;  
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OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

Ocena pracy na podstawie kryteriów określonych rozporządzeniem MEN 

 

Kryteria oceny pracy nauczyciela dyplomowanego obejmują kryteria określone w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 i § 

4 ust. 1 oraz:  

3) dwa z poniższych kryteriów, wskazane przez nauczyciela: 

a) opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo – 

profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska,  

uwzględnieniem potrzeb uczniów, 

b) upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych, w szczególności przygotowanie autorskiej publikacji z 

zakresu oświaty,  
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OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

Ocena pracy na podstawie kryteriów określonych rozporządzeniem MEN 

 

Kryteria oceny pracy nauczyciela dyplomowanego obejmują kryteria określone w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 i § 

4 ust. 1 oraz:  

c) przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą 

realizowanych poza szkołą oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły,  

d) współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, w szczególności w 

charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, placówkami doskonalenia nauczycieli lub  

szkołami wyższymi w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne.  
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OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

Ocena pracy- skala ocen 

Ocenę pracy nauczyciela ustala się po ustaleniu poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy 

określonych dla danego stopnia awansu zawodowego, z zastosowaniem wskaźników oceny pracy określonych w 

regulaminie  

W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy na poziomie: 

1) 95% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą; 

2) 80% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą; 

3) 55% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;  

4) poniżej 55% – nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną. 

http://www.podn.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2015/05/logo_podn_1200x6282.png


http://www.podn.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2015/05/logo_podn_1200x6282.png


http://www.podn.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2015/05/logo_podn_1200x6282.png


OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

Karta oceny pracy zawiera:  

 

1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;  

2) datę i miejsce urodzenia;  

3) miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko;  

4) staż pracy pedagogicznej;  

5) stopień awansu zawodowego;  

6) wykształcenie;  

7) datę dokonania ostatniej oceny pracy;  

8) stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela;  

9) uzasadnienie oceny pracy obejmujące odniesienie się do poziomu spełnienia przez nauczyciela poszczególnych 

kryteriów oceny pracy;  

10) datę dokonania oceny pracy;  

11) podpis osoby dokonującej oceny pracy;  

12) pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy.  
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OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

Ocena pracy – kiedy? 

 

Kontraktowych i mianowanych ocenia się po raz pierwszy do 31 sierpnia 2021, chyba, że rozpocznie  

awans, to po stażu. 

 

Dyplomowanych, którzy 1 września 2018 maja co najmniej 3 lata pracy od uzyskania awansu będą  

ocenieni po raz pierwszy na nowych zasadach do 30 czerwca 2020r. 

 

Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i niezakończonych przed 

dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.  
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OCENA PRACY NAUCZYCIELA 

Organ odwoławczy będzie mógł zobowiązać dyrektora do ponownego ustalenia oceny 

 

Nowością jest, że organ rozpoznający odwołanie od ustalonej oceny lub wniosek o jej ponowne ustalenie, 

będzie mógł nie tylko samodzielnie ustalić nową ocenę, ale też przekazać sprawę do ponownego 

rozpoznania, jeżeli stwierdzi, że w toku oceny doszło do naruszenia prawa(art. 6a ust. 10a Karty Nauczyciela 

w brzmieniu od 1 września 2018 r.). 

Ocena pracy ustalona przez organ, o którym mowa w ust. 9, jest ostateczna. 
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AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA 

Wydłużenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego 

 

Art. 9c. 1. Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień: 

/od 1.09.2018/ nauczyciela kontraktowego - rok i 9 miesięcy; 

 

Rozdział 3a  

Awans zawodowy nauczycieli  
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AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA 

Wydłużenie przerw między stażami 

 

/od 1.09.2018/ Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po 

przepracowaniu w szkole co najmniej 3 lat,* a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień 

nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 4 lat od dnia nadania 

poprzedniego stopnia awansu zawodowego. 

 

* - w roku szkolnym 2018/19 kontraktowy może rozpocząć staż po przepracowaniu w szkole 2 lat 
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AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA 

Możliwość skrócenia przerwy między stażami do 2 lat 

 

/od 1.09.2018/ Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną 

pracy, może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 

2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. 
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AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA 

Wydłużenie ścieżki awansu  

dyplomowany 

Staż na stopień nauczyciela 

dyplomowanego 

2 lata i 9 miesięcy 

mianowany praca w szkole jako nauczyciel 

mianowany 

4 lata (2 lata) 

staż na stopień nauczyciela 

mianowanego 

2 lata i 9 miesięcy 

kontraktowy praca w szkole jako nauczyciel 

kontraktowy 

3 lata (2 lata) 

stażysta staż na stopień nauczyciela 

kontraktowego 

1 rok i 9 miesięcy 

15 lat 
12 lat* 

* - jeśli nauczyciel otrzyma  wyróżniającą ocenę pracy może skrócić przerwę do 2 lat 
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AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA 

Co najmniej dobra ocena pracy na zakończenie stażu 

 

 /od 1.09.2018/ Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie 

wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. l pkt l oraz ust. 2 i 3, odbycie stażu, z 

zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego co najmniej dobrą oceną pracy, oraz: 

c.d. 

l) w przypadku nauczyciela stażysty - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną; 

2) w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną; 

3) w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu 

analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie. 
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AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA 

Stopień awansu zawodowego nadaje:  

1) stopień nauczyciela kontraktowego – dyrektor szkoły;  

2) stopień nauczyciela mianowanego – organ prowadzący szkołę;  

3) stopień nauczyciela dyplomowanego – organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku 

nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o których 

mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – kurator oświaty;  
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AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA 

Zmiana miejsca zatrudnienia w czasie trwania stażu 

 

Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili 

miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego 

stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego 

stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali co najmniej dobrą ocenę pracy. 
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AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA 

Skład komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego 

 

 /od 1.09.2018/ Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły.  

W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; 

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;  

3) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę; 

4) ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

5) opiekun stażu. 
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AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA 

Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego 

powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, z 

wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 

ustawy – Prawo oświatowe – kurator oświaty. W skład komisji wchodzą:  

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia 

nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 

2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – przedstawiciel kuratora oświaty, jako jej przewodniczący, a w przypadku 

nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 1 – także przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;  

2) dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły;  

3) trzej eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
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AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA 

Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed 

komisjami, o których mowa w ust. 1–3, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie odpowiednio 

postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą 

dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że:  

1) nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją 

egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole;  

2) nauczyciel mianowany, w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji, przed kolejnym ubieganiem się 

o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest obowiązany do odbycia stażu w wymiarze określonym w 

art. 9c ust. 1 pkt 2. 
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AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA 

Przepisy przejściowe: 

Ustawa z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych 

 

Art. 125. Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 

1 września 2018r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów.  
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Stopień 

awansu 

Długość stażu Rodzaj oceny , postępowanie 

 

 

 
Nauczyciel 

mianowany 

zakończenie stażu przed 1.09.2018r.  

nie ma oceny i nie złożył wniosku do komisji  

2 lata 9 

miesięcy 

 

na dotychczasowych zasadach: ocena dorobku 

i dokumentacja i rozmowa z komisją 

 w trakcie stażu na stopień nauczyciela 

dyplomowanego 

2 lata 9 

miesięcy 

Ocena pracy, dokumentacja i rozmowa z 

komisją 

rozpoczęcie stażu na nauczyciela 

dyplomowanego 1.09.2018r. 

2 lata 9 

miesięcy 

Ocena pracy, dokumentacja i rozmowa z 

komisją 

4 lata pracy od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (możliwość skrócenia do 2 lat ) 

 

 
Nauczyciel 

kontraktowy 

zakończenie stażu przed 1 .09.2018, nie ma 

oceny i nie złożył wniosku do komisji  

2 lata 9 

miesięcy 

na dotychczasowych zasadach: ocena dorobku 

i egzamin 

 w trakcie stażu na stopień nauczyciela 

mianowanego 

2 lata 9 

miesięcy 

Ocena pracy i egzamin 

 

rozpoczęcie stażu 1.09.2018r. 

Wyjątkowo po przepracowaniu 2 lat  

2 lata 9 m. Ocena pracy i egzamin 

3 lata pracy od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (możliwość skrócenia do 2 lat ) 

 

 
Nauczyciel 

stażysta 

zakończenie stażu przed 1.09.2018  

lub kontynuacja po 1.09.2018 stażu 

rozpoczętego 2017r. 

      9 

miesięcy 

na dotychczasowych zasadach: ocena dorobku 

i rozmowa z komisją 

rozpoczęcie stażu 1.09.2018 1 rok i 9 

miesięcy 

Ocena pracy, egzamin przed komisją 
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Dziękuję za uwagę:) 
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