Nauczyciel stażysta
Wydłużony zostanie staż na stopień nauczyciela kontraktowego, który potrwa 1 rok i 9
miesięcy. Jak wynika z uzasadnienia projektu, dłuższy czas trwania pierwszego stażu w
awansie, podejmowanego przez nauczyciela rozpoczynającego pracę, ma pozwolić mu na
zaadaptowanie się w zawodzie i rozpoznanie predyspozycji do jego wykonywania.

Do 31 sierpnia 2018 r.
Staż na stopień nauczyciela kontraktowego
trwa 9 miesięcy.
Nauczyciel stażysta odbywa rozmowę przed
komisją kwalifikacyjną.

Od 1 września 2018 r.
Staż na stopień nauczyciela kontraktowego
będzie trwał rok i 9 miesięcy.
Nauczyciel stażysta będzie odbywał
egzamin przed komisją egzaminacyjną.

Nowość!
Ponadto na nowo zostały ustalone podstawowe zadania (powinności) nauczycieli
ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego. I tak:
Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie
odbywania stażu powinien (§ 6.1 rozporządzenia):
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.
Nowość!
Nowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego
obejmują (§ 6.2 rozporządzenia):
1) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania
szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację
statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
3) umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
4) umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i
dydaktyki;
5) umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie
doskonalenia zawodowego;
6) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z
narzędzi multimedialnych i informatycznych;
7) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;
8) znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze
środowiskiem lokalnym

Nowość!
Egzamin zamiast rozmowy kwalifikacyjnej.
Zgodnie z zamierzeniami ustawodawcy rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana z
nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego przez komisję
kwalifikacyjną ma zostać zastąpiona egzaminem przeprowadzanym przez komisję
egzaminacyjną. Zmiana dotyczy nie tylko nazewnictwa. W odróżnieniu od dotychczasowego
komisji kwalifikacyjnej, w skład komisji egzaminacyjnej będą wchodziły także osoby spoza
szkoły, a mianowicie:
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
ekspert z listy ekspertów ustalonej przez MEN.
- powołanie komisji egzaminacyjnej
Tak jak do tej pory komisję będzie powoływał dyrektor szkoły / placówki (Art. 9g. 1 KN).
Art. 9g.1 KN. 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.
Poprzednie brzmienie tego punktu:
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący;
2) przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie
został w tej szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w
szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2,
w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani – nauczyciel
kontraktowy;
3) opiekun stażu.
Warunkiem nadania stopnia nauczyciela kontraktowego będzie również uzyskanie co
najmniej dobrej oceny pracy. Komisja egzaminacyjna zapoznaje się z oceną pracy
nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza
egzamin, podczas którego nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela
kontraktowego (§ 12.1 rozporządzenia):
1) prezentuje dorobek zawodowy;
2) prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:
a) zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z
wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,
b) wykonanie zadania zużyciem narzędzi multimedialnych;
3) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do
uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

