Terminy obowiązujące w postępowaniu
o nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego
1. Rozpoczęcie stażu
art. 9c ust. 1, 2 i 4 KN
1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu
14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że
nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.
2. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w
ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.
4. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po
przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć
staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku
od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
Nauczyciel kontraktowy i mianowany może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu
zawodowego po przepracowaniu odpowiednio dwóch lat od dnia nadania stopnia
nauczyciela kontraktowego i roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
2. Rozpoczęcie stażu a kwalifikacje
art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 3 i 8-10 KN
Aby rozpocząć staż i ubiegać się o nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego
nauczyciel musi posiadać kwalifikacje do nauczania wszystkich przedmiotów
w ramach realizowanego pensum godzin dydaktyczno-wychowaczych.
W sytuacji gdy nauczyciel zatrudniony na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy - Karta Nauczyciela
(za zgodą kuratora oświaty) uzyskałby kwalifikacje przed upływem 14 dni od dnia
rozpoczęcia zajęć, mógłby rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Natomiast
gdyby kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska nauczyciel uzyskał np.: w dniu 20
września danego roku, nie mógłby w tym roku szkolnym rozpocząć stażu na kolejny stopień
awansu zawodowego nauczyciela.

3. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
art. 9c ust. 3 zd. 1 KN
W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez
dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10.
§ 3 ust. 1-4 rozporządzenia
1. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w
terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
2. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, projekt planu rozwoju zawodowego
załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.
3. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30
dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w
formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.
4. Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego
zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły.

4. Sprawozdanie
§ 4 ust. 4 rozporządzenia
W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
5. Projekt oceny (dotyczy nauczycieli stażystów i kontraktowych)
§ 5 rozporządzenia
Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego
nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.
6. Opinia Rady Rodziców
art. 9c ust. 7 KN
Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie
opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 6.

7. Dokonanie oceny dorobku
art. 9c ust. 6 KN
Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż
21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia
realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:
1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z
projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;
2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
8. Odwołanie od oceny i rozpatrzenie odwołania
art. 9c ust. 9 KN
Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego
nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór
pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego
nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania:
a) kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego lub egzaminacyjnego na stopień
nauczyciela mianowanego
art. 9d ust. 7 zd. 1 i 3 KN
Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio
postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku* uzyskania pozytywnej oceny
dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia
wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
* Roku kalendarzowym.

b) kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

art. 9d ust. 7 zd. 2 i 3 KN
Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w
okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu*. W
przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do
ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
* Np. jeżeli ocenę nauczyciel otrzymał w dniu 27 czerwca 2006 r. - ostatnim dniem na złożenie wniosku to 27
czerwca 2009 r. (K.p.a.)

