Nauczyciel mianowany

Nowość!
Na nowo zostały ustalone podstawowe zadania (powinności) nauczycieli ubiegających się o
kolejne stopnie awansu zawodowego (§ 8.1 rozporządzenia). I tak nauczyciel mianowany
ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu
powinien:
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.
Nowość!
Nowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne
dyplomowanego (§ 8.2 rozporządzenia) obejmują:

do

uzyskania

stopnia

nauczyciela

1) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi
multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;
2) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez
prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli
kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
lub innych zajęć dla nauczycieli;
3) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych;
4) realizację co najmniej dwóch z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką
szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych,
nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora
wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji
egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół
artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji
Artystycznej,
c) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie
podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się
drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,
d) opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w
czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego
Tak jak do tej pory komisję będzie powoływał organ prowadzący nadzór pedagogiczny
szkoły / placówki (Art. 9g. 3 KN). Skład osobowy komisji egzaminacyjnej na stopień
nauczyciela dyplomowanego pozostaje bez zmian. W jej skład 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.
Warunkiem nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie również uzyskanie
co najmniej dobrej oceny pracy. Komisja kwalifikacyjna zapoznaje się z oceną pracy
nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek
zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji, o której mowa
w § 9, i przeprowadzonej rozmowy (§ 12.1.3 rozporządzenia), podczas której nauczyciel:
1) prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w § 8 ust. 3,
którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania
kwalifikacyjnego;
2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wpływu działań i zadań
zrealizowanych przez nauczyciela w okresie stażu na podniesienie jakości pracy szkoły, w
której nauczyciel odbywał staż;
3) wykazuje się umiejętnością rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego
z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem przepisów prawa;
4) określa cele dalszej pracy i własnego rozwoju

