Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać
(Ignacy Paderewski)
Awans zawodowy- praktyczne porady na start
Nadchodzący rok szkolny 2020/2021 będzie się wiązał dla wielu z Państwa
z rozpoczęciem stażu na stopień awansu zawodowego.
O czym należy pamiętać?
AWANS NA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Z dniem zatrudnienia w szkole (przedszkolu) nauczyciel, który nie posiada stopnia awansu
zawodowego uzyskuje stopień nauczyciela stażysty (art. 9a ust. 2 Karty Nauczyciela).
Nauczyciele ci rozpoczynają staż bez składania wniosku o jego otwarcie, o ile zostali
zatrudnieni:
1. z początkiem roku szkolnego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
tj. w roku szkolnym 2020/2021 do 15 września 2020 r. (art. 9d ust. 1 Karty
Nauczyciela);
2. w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 3 pkt 3 Karty
Nauczyciela)
3. zgodnie z kwalifikacjami, ewentualnie z możliwością uzupełnienia przygotowania
pedagogicznego w czasie trwania stażu (art. 10 ust. 10 i ust. 3 Karty Nauczyciela).
AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO I DYPLOMOWANEGO
Staż na stopień nauczyciela mianowanego może otworzyć nauczyciel kontraktowy, który:
•
•
•

przepracował w szkole co najmniej 2 lata od dnia nadania poprzedniego stopnia
awansu zawodowego (art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela).
jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 3 pkt
3 Karty Nauczyciela)
jest zatrudniony zgodnie z kwalifikacjami (art. 10 ust. 10 Karty Nauczyciela).

Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego może otworzyć nauczyciel mianowany, który:
•
•
•

przepracował w szkole co najmniej rok od dnia nadania poprzedniego stopnia
awansu zawodowego (art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela).
jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 3 pkt
3 Karty Nauczyciela)
jest zatrudniony zgodnie z kwalifikacjami (art. 10 ust. 10 Karty Nauczyciela).

Nauczyciel kontraktowy i mianowany musi złożyć wniosek o otwarcie stażu
Warunkiem rozpoczęcia stażu jest złożenie wniosku o jego otwarcie. Nauczyciel może
rozpocząć staż z początkiem roku szkolnego (tj. 1 września 2020 r.) nie później niż w ciągu
14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć tj. 15 września 2020 r.

OPIEKUN STAŻU
Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż
dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna,
z zastrzeżeniem że:
1) w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, opiekunem
nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący
stanowisko kierownicze;
2) w rodzinnej placówce opiekuńczo-wychowawczej opiekunem nauczyciela stażysty
i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel mianowany lub dyplomowany
zatrudniony w publicznym ośrodku adopcyjno- opiekuńczym, wskazany przez organ nadzoru
w porozumieniu z organem prowadzącym.
Zadaniem opiekuna stażu, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności
w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz
opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju
zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć – czyli do 20 września 2020 r.
Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego
załączają do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły – czyli do 14
września 2020 r. 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 – czyli do 30
września 2020 r. Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju
zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt
dyrektorowi szkoły. – brak ustawowego terminu (niezwłocznie).
Nie ma obowiązującego wzoru planu rozwoju zawodowego. Każdy nauczyciel
schemat dokumentu (planu) ustala sam lub korzysta z podpowiedzi dyrektora szkoły,
opiekuna lub innej osoby. Jeżeli nauczyciel nie uwzględni w planie rozwoju zawodowego
uwag dyrektora, to dyrektor nie zatwierdza planu i nauczyciel nie odbywa stażu na kolejny
stopień. To jest ważna przyczyna, na początku postępowania związanego z awansem
zawodowym, która powoduje zatrzymanie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego
nauczycieli. Rozpoczęcie nowego stażu może być dokonane od kolejnego roku szkolnego.
Nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole lub będących w trakcie awansu
zawodowego zapraszamy do udziału w sieciach współpracy i samokształcenia
organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.
Opracowała: Monika Połetek
na podstawie:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela – krok po kroku, materiały ORE.

