Część 1.

Nauczyciel w okresie stażu

•

nauczyciele rozpoczynający pracę w zawodzie (stażyści)

•

nauczyciele kontraktowi i mianowani ubiegający się o kolejny
stopień awansu

Obowiązek odbycia stażu nie dotyczy ubiegających się o awans:
•

dyrektorów szkół

•

nauczycieli mianowanych zatrudnionych w urzędach, organach
nadzoru pedagogicznego, komisjach egzaminacyjnych,
publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli – resortowych
i ogólnokrajowych

•

nauczycieli „oddelegowanych” do pracy związkowej

1.

Na stopień NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
– 9 miesięcy

2.

Na stopień NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
– 2 lata i 9 miesięcy

Nauczyciel posiadający co najmniej stopień naukowy doktora,
nauczyciel powracający z pracy za granicą – 1 rok i 9 miesięcy.
Za zgodą dyrektora szkoły, nauczyciel akademicki z co najmniej
trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoba z co najmniej
pięcioletnim okresem pracy i znaczącym dorobkiem zawodowym,
którzy rozpoczynali pracę w szkole z tytułem nauczyciela
kontraktowego - 1 rok i 9 miesięcy.

3.

Na stopień NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
– 2 lata i 9 miesięcy

Nauczyciel posiadający co najmniej stopień naukowy doktora,
nauczyciel powracający z pracy za granicą – 1 rok i 9 miesięcy
Nauczyciele, którzy bezpośrednio przed rozpoczęciem stażu nie
podlegali temu obowiązkowi, o ile staż rozpoczęli z dniem 1 września
roku szkolnego następującego bezpośrednio po tym okresie – 1 rok i
9 miesięcy.
4.

Staż UZUPEŁNIAJĄCY – 9 miesięcy

Przedłużenie, gdy nieobecność nauczyciela w pracy z powodu:
•

pozostawania w stanie nieczynnym,

•

czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

•

zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,

•

urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy związane
z rodzicielstwem

jeśli nieobecność trwa nieprzerwanie dłużej niż miesiąc
i nie dłużej niż rok
•

urlopu związanego z rodzicielstwem (macierzyński, ojcowski,
rodzicielski)

•

jeśli nieobecność trwa nie dłużej niż rok i 6 miesięcy

Przerwy
1.

Po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego – co najmniej 2 lata

2.

Po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego – co najmniej 1 rok

art. 10 ust. 10, art. 10 ust. 3, art. 9d ust. 2, art. 3 pkt 3, art. 22 ust. 4, art. 9d ust. 1 KN

1.

Posiadanie wymaganych kwalifikacji

•

wykształcenie kierunkowe

•

przygotowanie pedagogiczne (możliwość odstąpienia od tego warunku)

2.

Zatrudnienie w szkole (szkołach)

•

nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć w roku szkolnym

•

w wymiarze łącznym co najmniej ½ etatu

•

na okres trwania stażu (ale krótszy okres nie uniemożliwia
rozpoczęcia stażu!)

3.

Złożenie wniosku do dyrektora (dotyczy nauczycieli kontraktowych
i mianowanych oraz realizujących staż uzupełniający)

art. 9f ust. 2-4 KN

Kontynuacja stażu w razie ustania stosunku pracy możliwa, jeżeli:
•

pozytywna ocen dorobku zawodowego za okres dotychczas
odbytego stażu

•

przerwa w zatrudnieniu nie jest dłuższa niż 3 miesiące

Obecnie dotyczy tylko nauczycieli kontraktowych i mianowanych;
planuje się, żeby dotyczyło także stażystów.
W przypadku nauczyciela przywróconego do pracy – bez względu
na stopień awansu, długość przerwy, posiadaną ocenę pracy.

art. 9d ust. 1-3, art. 9g ust. 8, art. 9c ust. 3-5 KN,

DZIAŁANIA NAUCZYCIELA

DZIAŁANIA DYREKTORA SZKOŁY

---

Zatrudnienie nauczycieli
przed upływem 14 dni od rozpoczęcia zajęć
na wymagany okres

Sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu
(nauczyciele kontraktowi i mianowani, nauczyciele
stażyści powtarzający staż)
Sporządzenie wniosku o rezygnację ze stażu
(stażyści zatrudnieni zgodnie z art. 10 ust. 7 KN)

Przyjęcie wniosku nauczyciela
Weryfikacja warunków rozpoczęcia/nierozpoczynania
stażu
Decyzja o dopuszczeniu do stażu uzupełniającego

---

Przydzielenie nauczycielowi stażyście i nauczycielowi
kontraktowemu opiekuna stażu
spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych

Opracowanie planu rozwoju zawodowego
uwzględniającego wymagania konieczne do
uzyskania stopnia awansu

Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
Weryfikacja terminu przedłożenia planu
Analiza zawartości (zalecenia zmian)

Zadania nauczyciela - realizacja planu rozwoju

DLA STAŻYSTY:
1)

poznać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły;

2)

uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna
stażu lub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny
w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;

3)

prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej
jednej godziny w miesiącu oraz dyrektora szkoły w wymiarze co
najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą,
w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone;

4)

uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie
doskonalenia metod i form pracy.

Zadania nauczyciela - realizacja planu rozwoju

DLA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO:
1)

uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz
wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2)

doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami,
zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;

3)

prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej
4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej
jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której
obecności zajęcia zostały przeprowadzone;

4)

przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli
szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności,
w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych
zajęć.

Zadania nauczyciela - realizacja planu rozwoju
DLA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:
1)

podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy,
w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

2)

realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;

3)

pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz
podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych
formach doskonalenia zawodowego;

4)

przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz
dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy
metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub
przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

–

art. 9c ust. 5 KN,

ZADANIA OPIEKUNA STAŻU
- udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności:
1)

pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego;

2)

wspieranie nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie;

3)

wspieranie nauczyciela w realizacji obowiązków zawodowych;

4)

prowadzenie zajęć obserwowanych przez nauczyciela;

5)

obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela;

6)

omawianie z nauczycielem zajęć;

7)

inspirowanie i zachęcanie nauczyciela do rozwoju;

8)

doskonalenie wiedzy i własnych umiejętności.

– opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego dla dyrektora szkoły.

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY
I.

Zapewnienie warunków do:

1)

obserwacji zajęć;

2)

udziału w formach doskonalenia zawodowego;

3)

korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki
pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
innych placówek oświatowych.

II.

Obserwacja i omawianie zajęć prowadzonych przez nauczyciela

art. 9c ust. 3 KN,

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
W terminie 7 dni od zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi
szkoły sprawozdanie z realizacji planu uwzględniające efekty jego
realizacji dla nauczyciela i szkoły.
Zakres sprawozdania:
1.

Czy zrealizowane zostały wszystkie zadania ujęte w planie?

2.

Czy sposób i termin ich realizacji był zgodny z zaplanowanym;
jeśli nie, to jakim modyfikacjom uległ i dlaczego?

3.

Czy realizacja zaplanowanych zadań przyniosła oczekiwane
efekty nauczycielowi i szkole? Odpowiedź z uzasadnieniem.

art. 6a ust. 1 pkt 1-2 oraz ust. 2a, art. 9c ust. 5 KN,

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela
W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, opiekun przedstawia
dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela,
ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć
prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania
w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia
nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego.
Ocena dorobku zawodowego nauczyciela
Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny dorobku
zawodowego nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia
złożenia sprawozdania.
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