
 

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA  
Obowiązki nauczyciela i dyrektora związane z rozpoczęciem stażu  

(warto dobrze zacząć, aby jeszcze lepiej skończyć) 
 

szkolenie online z prawnikiem i nauczycielem dyplomowanym 
Markiem Walaszkiem 

 

TEMATYKA: 
 

1. Podstawy prawne awansu zawodowego: obowiązki nauczyciela, dyrektora i opiekuna 

stażu w świetle przepisów Karty Nauczyciela i rozporządzenia w sprawie awansu 

zawodowego nauczycieli.  

2. Warunki nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego:  

1) Wymagania kwalifikacyjne – warunek rozpoczęcia stażu;  

2) Czynności związane z rozpoczęciem stażu i terminy, w których te czynności muszą być 

wykonane:  

a) złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,  

b) złożenie planu rozwoju zawodowego,  

c) akceptacja planu rozwoju zawodnego,  

d) uzupełnienie i poprawa planu rozwoju w początku stażu i w trakcie jego trwania;  

3. Plan rozwoju zawodowego – jak skonstruować plan z punktu widzenia wymagań 

koniecznych do spełnienia w toku stażu; 

1) Obowiązki i wymagania – istota, odróżnienie i sposób wypełnienia w trakcie stażu;  

2) Treść planu rozwoju zawodowego w świetle obowiązków i wymagań określonych w 

rozporządzeniu MEN w sprawie awansu zawodowego;  

3) Obowiązki opiekuna stażu związane z rozpoczęciem stażu nauczyciela i w trakcie 

stażu; 

4) Jaka powinna być forma i treść planu rozwoju zawodowego. 

4. Obowiązki związane z zakończenie stażu mające wpływ na działania podejmowane na 

początku stażu i w czasie jego trwania:  

1) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego jako wynik treści planu rozwoju 

i jego realizacji; 

2) Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej albo egzaminu przed komisją kwalifikacyjną albo 

komisją egzaminacyjną w świetle obowiązujących przepisów a planowanie czynności 

i zadań do wykonania w trakcie stażu.   

5. Obowiązki i wymagania konieczne do uzyskania kolejnego stopnia awansu 

zawodowego (analiza wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie awansu 

zawodowego):  

1) Obowiązki i wymagania wobec nauczyciela stażysty; 

2) Obowiązki i wymagania wobec nauczyciela kontraktowego;  

3) Obowiązki i wymagania wobec nauczyciela mianowanego.  

 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

Adresaci:  dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele 

rozpoczynający staż oraz nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu 

Czas trwania:   3 godziny zegarowe  

Termin:   10 września 2020 r., godz. 16.00 – 19.00  

Cena:  195 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, e-materiały szkoleniowe, 

zaświadczenie o udziale w szkoleniu) 

Wymagania sprzętowe: komputer/laptop z głośnikami, dostęp do internetu 
 

Osoba prowadząca: MAREK WALASZEK – prawnik, nauczyciel. Specjalizuje się głównie 

w prawie pracy, prawie oświatowym, prawie cywilnym i prawie rodzinnym. Działalność 
szkoleniową i doradczą prowadzi od 1999 r. Wspiera organy zarządzające placówkami 
oświatowymi w zakresie przepisów prawa dotyczących funkcjonowania placówek 
oświatowych, procesów realizowanych przez te placówki oraz w zakresie stosunku pracy 
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Praktyk – powadzi obsługę jednostek 
organizacyjnych samorządu terytorialnego w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego. 
Współpracuje ze związkiem zawodowym m. in. w zakresie treści i wykonywania stosunku 
pracy oraz konstruowania i zmiany aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminów pracy, 
wynagradzania). Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego. 
Ceniony szkoleniowiec i wykładowca, znany z atrakcyjnego i niekonwencjonalnego sposobu 
prowadzenia zajęć.  
 
 
 

 
Zgłoszenia na stronie www.empiria.edu.pl,  

zakładka ZGŁOSZENIA na szkolenia otwarte 
 

http://www.empiria.edu.pl/

