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Cele:
• poszerzenie wiedzy niezbędnej do 

przygotowania i przedstawienia prezentacji 
dorobku zawodowego,

• wymiana doświadczeń na temat koncepcji, 
treści prezentacji



Nauczyciel kontraktowy przed  komisją egzaminacyjną na 
stopień nauczyciela mianowanego
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Odpowiada na pytania komisji 
dotyczące wymagań określonych w §
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Dorobek zawodowy nauczyciela

Dorobek zawodowy nauczyciela to: 
• trwałe, potwierdzone i pozytywnie oceniane

rezultaty jego pracy widoczne w rozwoju 
i sukcesach jego wychowanków oraz 
w odniesieniu do rozwoju szkoły, w której
pracuje, 

• wzbogacenie przez niego metod, organizacji i 
warsztatu pracy własnej i innych nauczycieli.



Wymagania
1)umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania 

ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i 
dokonywania zmian w tych działaniach;

2)umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, 
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów 
społecznych i cywilizacyjnych;

3)umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i 
komunikacyjnej;

4)umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i 
dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej 
lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów 
związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

5)umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, 
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie 
funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.



Aspekt prawny

Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 
1982r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm. poz. 
2203) Rozdział 3a 

Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w 
sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni 
awansu zawodowego
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W zakresie postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela, w 
sprawach nieuregulowanych w powyższych aktach prawnych, zastosowanie mają 
przepisy proceduralne ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) [k.p.a.]; a w tym 
zasady ogólne postępowania administracyjnego ustalone w rozdziale 2 art. 6–16. W 
szczególności są to:

– art. 10 § 1 k.p.a. – zasada czynnego udziału strony 
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem 
decyzji umożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań;

– art. 14 § 1 k.p.a. – zasada pisemności – sprawy należy 
załatwiać w formie pisemnej.

Jeżeli w trakcie swojej pracy zawodowej uzyskałeś wyższy poziom wykształcenia niż
określony w otrzymanym przez Ciebie akcie nadania stopnia awansu
zawodowego, możesz na swój wniosek otrzymać od dyrektora lub
odpowiedniego organu nowy akt nadania tego stopnia uwzględniający uzyskany
poziom wykształcenia (art. 9f ust. 1 KN)



Krok 
1

Poznanie aktów prawnych i procedur regulujących awans 
zawodowy

Zaplanowanie własnego rozwoju 

Realizacja zadań rozwojowych 

Napisanie i złożenie sprawozdania 
z działań. Ocena dorobku 

Złożenie wniosku o wszczęcie 
postępowania kwalifikacyjnego

Krok 
2

Krok 
3

Krok 
4

Krok 
5

Krok 
6

Wystąpienie przed 
komisją kwalifikacyjną / 
egzaminacyjną  

9

Awans zawodowy - krok po kroku

Etap I

Etap II



ZADANIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

1. Opracowuje plan rozwoju zawodowego
2. Współpracuje z opiekunem stażu
3. Przedkłada plan rozwoju zawodowego dyrektorowi
4. Realizuje plan rozwoju zawodowego
5. Pisze sprawozdanie z realizacji planu Rozwoju zawodowego
6. Składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
7. Składa wniosek o postępowanie egzaminacyjne
8. Uczestniczy w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej

– dokonuje prezentacji dorobku rozwoju zawodowego
– odpowiada na pytania członków komisji egzaminacyjnej dotyczące 

wymagań określonych w § 7 ust.2 (egzamin)



Podstawowe warunki

Nauczyciel kontraktowy musi spełnić trzy 
podstawowe warunki, aby uzyskać stopień 
nauczyciela mianowanego: 

1. Legitymować się kwalifikacjami
2. Odbyć staż zakończony pozytywną oceną 

dorobku zawodowego za okres stażu
3. Zdać egzamin



Ocena dorobku 

Ocena dorobku jest pozytywna albo negatywna. 
Od oceny dorobku zawodowego przysługuje 
odwołanie do organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny w terminie 14 dni od jej 
otrzymania. 

Organ rozpatruje ją w ciągu 21 dni (po 21 dniach 
samoistna ocena pozytywna).

Decyzja organu odwoławczego jest ostateczna



Dodatkowy staż 

Dyrektor wyraża zgodę na dodatkowy 9 
miesięczny staż (w związku z negatywną oceną 
dorobku zawodowego lub brakiem akceptacji 
komisji.

Nauczyciel kontraktowy może przystąpić 
ponownie do egzaminu przed komisją tylko 
jeden raz w danej szkole.



Nadanie stopnia

Właściwy organ zarówno nadaje, jak i odmawia 
nadania stopnia awansu w drodze decyzji 
administracyjnej. 

Tryb odwoławczy: 
Nauczyciel kontraktowy od decyzji organu 

prowadzącego odwołuje się do kuratora 
oświaty,



Złożenie wniosku

Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o 
podjęcie postępowania egzaminacyjnego w 
roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku 
zawodowego za okres stażu.



Złożenie sprawozdania 
Złożenie wniosku

Czas na złożenie sprawozdania do dyrektora – 30 
dni

Czas na ustalenie oceny za okres stażu przez 
dyrektora – 21 dni 

Złożenie wniosku do organu prowadzącego do 30 czerwca 
Rozpatrzenie wniosku do 31 sierpnia            Podwyżka 

od 1 września
Złożenie wniosku do organu prowadzącego do 30 

października Rozpatrzenie wniosku do 31 grudnia        
Podwyżka od 1 stycznia



Projekt oceny

Projekt oceny dorobku § 5. 
Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły 

projekt oceny dorobku zawodowego 
nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni 
od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.



Eksperci 
§ 10.1. Organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub 

komisję egzaminacyjną dla nauczyciela 
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego, 
ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział 
ekspertów posiadających kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego 
samego typu i rodzaju co szkoła, w której 
nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej 
jeden naucza tego samego przedmiotu lub 
prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel, z 
zastrzeżeniem ust. 2-4.



Przebieg egzaminu

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, 
w czasie którego nauczyciel kontraktowy 
ubiegający się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego: 

1. dokonuje prezentacji dorobku zawodowego;
2. odpowiada na pytania członków komisji 

dotyczące wymagań określonych w § 7 ust. 2.



Komisja kwalifikacyjna
1. Komisja kwalifikacyjna i komisja egzaminacyjna podejmują 

rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich 
członków. 

2. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela 
wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, 
w punktach według skali od 0 do 10. 

3. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych 
członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym 
że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się 
jedną najwyższą i jedną najniższą oceną punktową.

4. Nauczyciel uzyskał odpowiednio akceptację komisji kwalifikacyjnej 
lub zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona 
średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.



Protokoły i dokumentacja
• Protokoły i dokumentacja komisji kwalifikacyjnej oraz 

komisji egzaminacyjnej przechowywane są przez organ 
powołujący komisję.

• Protokoły udostępniane są organom nadzorującym 
czynności podejmowane w postępowaniu o nadanie 
nauczycielom stopnia awansu zawodowego.

• Dokumentację, o której mowa w § 9 zwraca się 
nauczycielowi, na jego wniosek, jeżeli decyzja o nadaniu 
stopnia awansu zawodowego stała się ostateczna. 

• Organ, który powołał komisję kwalifikacyjną lub komisję 
egzaminacyjną, zapewnia jej obsługę administracyjno –
biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością



ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Rozwój zawodowy nauczycieli - pozytywne zmiany 
jakości poziomu kompetencji nauczyciela oraz w 
jego osobowości i sylwetki, widoczne w postaci 
konkretnych osiągnięć edukacyjnych, 
wychowawczych…..
Chodzi tu o pozytywne i korzystne dla rozwoju 
uczniów oraz obserwowalne zmiany jakościowe 
postępowania nauczyciela, jak również, a może 
przede wszystkim – o doskonalenie jego 
osobowości.



Elementy Kompetencji:
• Wiedza- fundament rozumienia otaczającej 

rzeczywistości
• Umiejętności – warunek efektywnego 

działania
• Postawy- decydują o jakości działania 

ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA



KOMPETENCJE ZAWODOWE NAUCZYCIELA

Kompetencje zawodowe nauczyciela:

• Kompetencje przedmiotowe związane z 
nauczanym przedmiotem.

• Kompetencje dydaktyczne ze sztuką nauczania i 
uczenia się.

• Kompetencje psychopedagogiczne warunkujące 
funkcjonowanie w roli nauczyciela.



Nauczyciel kontraktowy 
§ 7. 1. Powinności § 7. 2. Wymagania 

1)uczestniczyć w pracach organów 
szkoły związanych z realizacją zadań 
dydaktycznych, wychowawczych, 
opiekuńczych lub innych wynikających 
ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i 
środowiska lokalnego,
2)pogłębiać wiedzę i umiejętności 
zawodowe, samodzielnie lub przez 
udział w różnych formach kształcenia 
ustawicznego,
3)poznawać przepisy dotyczące 
systemu oświaty, a w przypadku 
nauczycieli, o których mowa w art. 1 
ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela -
przepisy dotyczące postępowania w 
sprawach nieletnich, w zakresie 
funkcjonowania szkoły
- z uwzględnieniem specyfiki typu i 
rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1)umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu 
pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a 
także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian 
w tych działaniach;
2)umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb 
rozwojowych uczniów, problematyki środowiska 
lokalnego oraz współczesnych problemów 
społecznych i cywilizacyjnych;
3)umiejętnośćwykorzystywania w pracy technologii 
informacyjnej i komunikacyjnej;
4)umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu 
psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych 
zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub 
postępowania w sprawach nieletnich w 
rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem 
realizowanych przez nauczyciela zadań;
5)umiejętność posługiwania się przepisami 
dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub 
postępowania w sprawach nieletnich w zakresie 
funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał 
staż.



PRZYKŁADOWY  SCHEMAT  
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Imię i nazwisko...
Szkoła...
Wykształcenie (specjalność nauczycielska)...
Nauczany przedmiot/ rodzaj prowadzonych zajęć...
Terminy rozpoczęcia i zakończenia  stażu...
Opiekun stażu…

Wymaganie (z rozporządzenia)  §…………..

Lp. Zadanie 
rozwojowe 

Formy 
realizacji

Termin 
realizacji

Spodziewane 
efekty

Uwagi 

(dla nauczyciela, 
dla ucznia, dla 
szkoły)



S P R A W O Z D A N I E

PROJEKT  SPRAWOZDANIA  Z  REALIZACJI  PLANU  ROZWOJU  ZAWODOWEGO
• Imię  i  nazwisko ...........
• Szkoła:.............................
• Specjalność nauczycielska...
• Stopień awansu zawodowego....
• Termin stażu: (od...do...)

Lp. Zadanie 
rozwojowe z 
planu 
rozwoju  
(zaplanowane 
i dodatkowe)

Formy 
realizacji

Termin 
realizacji

Uzyskane 
efekty

Uwagi 

Nauczyciel, uczeń 
szkoła.

Wymaganie (z rozporządzenia )  §…………..



Fragment przykładowego sprawozdania
Zadania rozwojowe 

zamieszczone 
w planie

Formy realizacji
Samoocena stopnia 

realizacji-
efekty rozwoju

POTRAFIĘ:

Uwagi
Np..Wykaz dokumentów 
potwierdzających efekty 

rozwoju
(nieobowiązkowo)(nieobowiązkowo)

I I -- Doskonalenie 
kompetencji 
w zakresie pracy 
z dzieckiem 
agresywnym

1. Ukończyłam/łem kurs 
na temat agresji, jej 
przyczyn 
i zapobiegania  (data, 
tytuł , organizator, ilość 
godzin) oraz 
przestudiowanie lektur:
a)......................
b)......................
c)......................

2.Wygłosiłam/łem
referat na temat agresji 
(data, tytuł , gdzie, dla 
kogo,) 
oraz 
przygotowałam/łem
materiały szkoleniowych

a- wymienić najciekawsze 
pozycje w tym zakresie, 

•Bibliografia 
tematyczna
•notatki 
w odniesieniu 
do poszczególnych 
tytułów.

b- scharakteryzować 
najlepsze programy 
antyprzemocowe w 
materiałach 
szkoleniowych dla 
nauczycieli

Kartoteka 
najciekawszych 
programów 
antyprzemocowych

c-przygotować 
i wygłosić referat 
w ramach wdn

•Referat na temat....
.............................
•Wyniki ewaluacji



LISTA CZASOWNIKÓW OPERACYJNYCH
wyrażających działanie – wg. Bolesława Niemierki

czasowniki czasowniki 
wieloznacznewieloznaczne

czasownikiczasowniki szczegółoweszczegółowe
(operacyjne)

z z poziomupoziomu wiadomościwiadomości

czasowniki konkretneczasowniki konkretne
(operacyjne)

z poziomu umiejętnościz poziomu umiejętności

wiedzieć

nazwać, zdefiniować, wymienić, 
zidentyfikować, wyliczyć, 
obliczać, usunąć, sortować, 
opowiadać, podkreślać, 
umiejscawiać, formułować

rozumieć

dobierać, identyfikować, 
izolować, konstruować, 
przeciwstawić, streścić, 
wyjaśnić, zilustrować, rozróżnić

kształtować

rozwiązać, zbadać, zmierzyć, 
unikać, porównywać, 
wybrać sposób, narysować, 
określić, zaprojektować, 
przekonać, ułatwić, wykryć, 
ocenić, przewidzieć, 
zanalizować, skrytykować, 
dowieść



Zadania z planu czy dorobek?
Staż a dorobek
Ustawodawca wyraźnie zapisał, że nauczyciel kontraktowy ma 

zaprezentować dorobek zawodowy, a nie realizację zadań z 
planu rozwoju. 

Dlatego prezentacja nie musi być wiernym odzwierciedlaniem 
planu, powinna zawierać tak dobrane zadania, aby 
przekonać członków komisji, że nauczyciel spełnił 
wymagania poprzez realizację przedstawionych działań.

Lepiej więc ze sprawozdania, które daliśmy dyrektorowi na 
zakończenie stażu, wybrać takie działania, które ewidentnie 
możemy zaliczyć do sukcesów, działania 
ponadstandardowe, nietypowe, nowatorskie



DOROBEK ZAWODOWY NAUCZYCIELA – to 
trwałe, potwierdzone i pozytywnie ocenione 
rezultaty pracy nauczyciela na płaszczyźnie 
rozwoju i sukcesów jego wychowanków oraz w 
odniesieniu do rozwoju szkoły, w której pracuje, 
wreszcie wzbogacenie przez niego metod, 
organizacji i warsztatu pracy własnej i innych 
nauczycieli.

OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO



Dla dyrektora szkoły zasadnicze będzie udzielenie 
odpowiedzi na pytania:

1. czy kandydat na wyższy stopień awansu 
zawodowego rozwinął w okresie stażu swoje 
kompetencje zawodowe?

2. czy przełożyło się to na sukcesy jego uczniów?,
3. czy przyczynił się do rozwoju szkoły?
4. co uczynił na rzecz rozwoju zawodowego innych 

nauczycieli (oczywiście odpowiednio do stopni 
awansu)?. 

OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO ZA OKRES STAŻU



DOKUMENTACJA DOŁĄCZANA DO WNIOSKU 
O POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE 

1. Wniosek o postępowanie egzaminacyjne (2 egzemplarze)
2. Poświadczone kopie  dokumentów  potwierdzających posiadanie kwalifikacji 

zawodowych 
3. Poświadczona kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego 
4. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju 
prowadzonych
zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku 
nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia oraz nauczyciela 
zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego 
wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, 
należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony  w 
okresie stażu,

b. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej 

dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce 
zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego 
w poprzednim miejscu zatrudnienia



Potwierdzanie zgodności 
Art. 76a. [Uwierzytelnianie kopii dokumentu] 
§ 1. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2, wystarczy przedstawić urzędowo 

poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu. Organ administracji publicznej zażąda udzielenia odpisu lub 
wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać ich nie może. Gdy organ uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, może wystąpić o jego 
dostarczenie.

§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez 
notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym 
lub doradcą podatkowym.

§ 2a. Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, poświadczenie jego zgodności z oryginałem, o 
którym mowa w § 2, dokonuje się przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem 
zaufanym ePUAP. Odpisy dokumentów poświadczane elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne.

§ 2b. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na 
żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie 
miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy 
szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu.

§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego 
adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym albo przez upoważnionego pracownika organu 
prowadzącego postępowanie ma charakter dokumentu urzędowego.

§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o 
którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego dokumentu.

Art. 268a. [Upoważnienie pracowników] Organ administracji publicznej może upoważniać, w formie pisemnej, pracowników obsługujących 
ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych,
postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby 
prowadzonych postępowań z oryginałem.



DOKUMENTACJA ZAŁĄCZANA DO WNIOSKU 
O POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE

• Nauczyciel nie dołącza do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne/ 
egzaminacyjne
– Planu
– Sprawozdania
– Oceny dorobku zawodowego

• Dołącza zaświadczenie od dyrektora z informacjami o:
– ww. dokumentach i ocenie dorobku (także za okres stażu odbytego 

w poprzednim miejscu zatrudnienia)
– o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego 

przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania 
zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu

UWAGA!!!
– Jeśli nauczyciel zmienił miejsce pracy w okresie stażu lub miał staż 

„składany”, należy dołączyć stosowne zaświadczenie/a
– Nauczyciel nie dołącza innej dokumentacji niż wymieniona w § 9 ust.1

• Braki formalne - nauczyciel ma 14 dni na uzupełnienie braków 
w dokumentacji, później wniosek pozostaje bez rozpatrzenia



JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PREZENTACJI?

• NAJWAŻNIEJSZE - pomyśl o celu prezentacji i oczekiwaniach
publiczności

• POMYŚL O KONCEPCJI PREZENTACJI- myśli przewodniej
• „UKŁADAJ KOŚCI” - Zbuduj sobie jasną strukturę, szkielet, konspekt

prezentacji, wystąpienia. Tym bardziej dokładnie i szczegółowo im jest ono
krótsze.

• „UKŁADAJ MIĘSO NA KOŚCIACH”- Znaj dobrze temat. Zbudowałeś
strukturę prezentacji, teraz szukaj przykładów dla poparcia głównych tez, rób
notatki. Miej dużo przykładów dla swoich słuchaczy.

• PRZEĆWICZ WYSTĄPIENIE- ...ale nie przed lustrem. To przeszkadza.
Pamiętaj, w trakcie ćwiczenia czas prezentacji jest o około 20% krótszy od
rzeczywistego.

• NIE UCZ SIĘ CAŁEGO WYSTĄPIENIA NA PAMIĘĆ – Łatwiej opanować
stres i adrenalinę jeżeli nie muszę myśleć o tym CO? mam powiedzieć a
koncentruje się na JAK?

• NIE BÓJ SIĘ EMOCJI W PREZENTACJI- Nic tak nie angażuje słuchaczy,
jak widoczne zaangażowanie prowadzącego prezentację.

• WEŹ 100% ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRZYGOTUJ SPRZĘT- sprawdź go
przed wystąpieniem.



PREZENTACJA DOROBKU PRZED KOMISJĄ
EGZAMINACYJNĄ 

Spotkanie z komisją wymaga umiejętności:
• prezentacji,
• autoprezentacji,
• radzenia sobie ze stresem.



Prezentacja -główne zasady 
1. Być porządnie przygotowana:

– Uwzględniać stopień realizacji planu rozwoju
– Odnosić się do potrzeb szkoły (programu rozwoju)
– Podawać konkretne przykłady
– Odwoływać się od przyszłości i perspektyw dalszego 

rozwoju
2. Struktura wypowiedzi:

– jasna i przejrzysta;
– przyciągająca uwagę;
– bez zbędnych szczegółów;
– nie może przekraczać zaplanowanego czasu.



WYMAGANIA NIEZBĘDNE 

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia 
nauczyciela mianowanego są skonstruowane tak 
ogólnie, że wiele działań może być do nich 
przypisanych. 

Niektóre realizowane przez nauczyciela zadania 
mogą być argumentem na rzecz spełnienia kilku 
wymagań. 

Trzeba więc w toku pracy nad prezentacją podjąć 
decyzję o umieszczeniu działania w odpowiednim 
punkcie (tylko jednym!) 



LICZBA DZIAŁAŃ W WYMAGANIACH 

Działania trzeba tak dobrać, aby nie zalać członków 
komisji potokiem informacji. 

Należy wybrać do każdego wymagania kilka 
najciekawszych, tak aby zainteresować członków 
komisji i ewidentnie przekonać do tego, że są one 
wystarczające do spełnienia wymagań. 

Dobrze jest więc równomiernie rozpisać działania w 
poszczególnych punktach, dbając przy tym 
również o ich różnorodność. 

Niespełnienie jakiegokolwiek wymagania powoduje 
niezdanie egzaminu. 



Struktura wystąpienia
Struktura wystąpienia powinna obejmować trzy części: 
• wstęp, 
• rozwinięcie, 
• zakończenie. 
Celem wstępu powinno być pozyskanie uwagi członków 

komisji, krótkie przedstawienie poziomu wykształcenia, 
dodatkowych kwalifikacji, sytuacji zawodowej, 
ewentualnie specyfiki placówki lub stanowiska.

Ponieważ w tak zwanej teczce nauczyciel przedstawia 
kserokopie kwalifikacji i informację o zajmowanym 
stanowisku, można te elementy w prezentacji pominąć. 



Prezentacja 

Cel przekonanie członków komisji 
o spełnianiu przez nauczyciela wymagań 
niezbędnych.



Dobór języka wypowiedzi do sytuacji 
Język profesjonalny, używany w 

danej dziedzinie, pod każdym względem
sprawdzony i poprawny.

Prezentacja 



Długość prezentacji Dopasowana do 
czasu wypowiedzi – ok. 15 – 25 minut, kilka 
działań na slajdzie, tak, aby omówienie 
każdego zajęło przynajmniej kilka minut. 

Prezentacja 



Struktura prezentacji Wstęp, 
Rozwinięcie, Zakończenie – posumowanie,

Prezentacja 



Zawartość W miarę równomiernie 
rozłożone działania w każdym punkcie 
wymagań koniecznych do zdobycia stopnia 
nauczyciela mianowanego. Powinna zawierać 
tylko krótki zapis o danym działaniu. A ten 
zapis powinien być rozszerzony w wypowiedzi 
ustnej, wygłaszanej z pamięci. Ma wzmacniać 
przekaz ustny, a nie go zastępować.

Prezentacja 



Dobór formy i projektu prezentacji do celu
Liczba slajdów dostosowana do czasu prezentacji. Projekt 

prosty, przejrzysty, czytelna czcionka, kolorystyka 
stonowana, elegancka. Można wykorzystać logo lub 
zdjęcie szkoły. Można tworzyć hiperłącza do zdjęć, 
dokumentów, ale trzeba pamiętać, żeby się szybko 
otwierały i żeby nie było ich za dużo. 

Prezentacja nie może „mówić” za nas, ma tylko wspierać 
naszą wypowiedź. Oszczędna animacja, ewentualne 
kliparty czy obrazy dostosowane do treści wypowiedzi.

Prezentacja 



Wykorzystanie prezentacji                     Nauczyciel 
wykorzystuje poszczególne slajdy do rozpoczęcia 
kolejnych wątków wypowiedzi, widać zgodność 
między tym, co mówi i tym, co pokazuje w 
prezentacji multimedialnej. 

Korzysta z hiperłączy, aby wzbogacić przekaz ustny, 
dokonać wizualizacji. 

Nauczyciel nie skupia się tylko na klikaniu, ale 
integruje przekaz wizualny i wypowiedź. 

Widać, że najważniejsza jest wypowiedź, a 
prezentacja ma charakter wspomagający.

Prezentacja 



FORMA PREZENTACJI

1. dopasowana do indywidualnych przekonań,
2. wygłaszana z pamięci lub z wykorzystaniem 

własnych notatek
3. omawiana z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnej i/lub na podstawie 
materiałów przygotowanych dla członków 
komisji – „portfolio”



ØDobre przygotowanie:
ØWybór, selekcja i opracowanie materiału
ØPróby, ćwiczenia

ØDobra zawartość:
ØPrzemyślany i dobrze zaprojektowany tekst
ØUmiejętnie dobrane środki wizualne

ØDobre wykonanie:
ØZaangażowanie prezentującego
ØAdekwatna do tekstu i sytuacji mowa ciała

DOBRA PREZENTACJA TO:



SKUTECZNOŚĆ AUTOPREZENTACJI

Skuteczność autoprezentacji w dużej mierze zależeć będzie od 
tego, czy nauczyciel zdobędzie zaufanie i zyska przychylność 
członków komisji, którzy oceniać go będą w następujących 
kategoriach:

• czy jest kompetentny na tyle, że można zaufać jego 
znajomości poruszanej problematyki, 

• czy jest inteligentny, przedstawiając efektownie oryginalne 
argumenty, 

• czy jest uczciwy, to znaczy, czy można zaufać jego 
charakterowi, 

• czy jest sympatyczny, bo takich po prostu się lubi. 



TYPY ODBIORCÓW

o Wzrokowcy
o Słuchowcy
o Kinestetycy 10

1010
10



PIERWSZE WRAŻENIE

Głos
38%

Wygląd
55%

Treść
7%

Nigdy nie będziesz miał okazji zrobić 
pierwszego wrażenia po raz drugi



• NAJWAŻNIEJSZE - pomyśl o celu prezentacji i oczekiwaniach
publiczności

• „UKŁADAJ KOŚCI” - Zbuduj sobie jasną strukturę prezentacji,
wystąpienia. Tym bardziej dokładnie i szczegółowo im jest ono krótsze.

• „UKŁADAJ MIĘSO NA KOŚCIACH”- Znaj dobrze temat. Zbudowałeś
strukturę prezentacji, teraz szukaj przykładów dla poparcia głównych tez.
Miej dużo przykładów dla swoich słuchaczy.

• PRZEĆWICZ WYSTĄPIENIE- ...ale nie przed lustrem. To przeszkadza.
Pamiętaj, w trakcie ćwiczenia czas prezentacji jest o około 20% krótszy od
rzeczywistego.

• NIE UCZ SIĘ CAŁEGO WYSTĄPIENIA NA PAMIĘĆ – Łatwiej opanować
stres i adrenalinę jeżeli nie muszę myśleć o tym CO? mam powiedzieć a
koncentruje się na JAK?

• NIE BÓJ SIĘ EMOCJI W PREZENTACJI- Nic tak nie angażuje słuchaczy,
jak widoczne zaangażowanie prowadzącego prezentację.

• WEŹ 100% ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRZYGOTUJ SPRZĘT- sprawdź go
przed wystąpieniem.

• PAMIĘTAJ, W SZTUCE PREZENTACJI JEST ZALEDWIE KILKA ZASAD
I NIEZLICZONA ILOŚĆ TECHNIK.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PREZENTACJI?



DZIAŁANIE/ZADANIE

Nauczyciel, opisując zrealizowane przez siebie 
działania, powinien trzymać się konkretów według 
schematu: 

1. co zrobiłem? 
2. w jakim celu? 
3. w jaki sposób? 
4. jaki był efekt końcowy? 
5. jakie korzyści moje działanie przyniosło 

społeczności szkolnej?



NOTATKI

Notatki to notatki a nie tekst wystąpienia.
Notatki powinny być:
• uporządkowane;
• zrozumiałe;
• z krótkim czasem dostępu;



KONSPEKT

Konspekt to konspekt, a nie tekst wystąpienia
• jest to mapa prezentacji
• pokazuje drogę, ważne punkty, kierunki
• wyznacza kolejność omawiania zagadnień



POMOCE WIZUALNE

Pomoce wizualne to pomoce a nie tekst 
wystąpienia

• uzupełniają przekaz słowny
• ilustrują wywód
• pomagają publiczności śledzić tok

rozumowania



Zasady tworzenia prezentacji multimedialnej
1. Każda prezentacja musi mieć swój temat - przedstaw go na początku (slajd tytułowy). Zastanów się także, w 
jakim celu przygotowujesz prezentację, co chcesz osiągnąć, co chcesz przekazać i komu (dostosuj treść i środki 
wyrazu do wieku i poziomu odbiorcy).
2. Każda plansza powinna mieć tytuł.
3. Aby slajdy były czytelne, nie powinno być więcej niż 5-6 linijek tekstu na slajdzie.
4. Tekst powinien składać się z haseł, a nie rozbudowanych akapitów.
5. Zadbaj, aby tekst i pozostałe elementy były czytelne z większej odległości.
6. Stosuj czytelną czcionkę (24) - bez zbędnych ozdobników, udziwnień.
7. Elementy graficzne muszą być czytelne, a ich zadaniem jest wspomaganie tekstu. Najlepiej jak znajdują się po 
lewej stronie slajdu.
8. Konsekwentnie stosuj kolory i czcionki. Nie używaj np. tło: kolor niebieski, litery: kolor czerwony. Pamiętaj, że 
kolorystyka i tło mają wspomagać prezentację, a nie dominować.
9. Wykorzystuj stopniowanie (stosuj animację standardową lub niestandardową, ale nie przesadzaj) - tzn. 
wyświetlaj kolejne elementy slajdu potrzebne do prezentacji.
10. Umieszczenie animacji w slajdzie służy objaśnianiu jakiegoś zjawiska lub uatrakcyjnieniu prezentacji. 
Przesadne używanie różnorodnych "sztuczek„ dezorientuje słuchaczy.
11. Odbiorca zwraca największą uwagę na górną część slajdu, a szczególnie lewy górny róg.
12. Na zakończenie przedstaw podsumowanie - może to być jakiś cytat, sentencja, hasło.
13. Nie zapomnij, że prezentacja ma swojego autora. Napisz o tym na początku i na końcu prezentacji. Jeżeli 
decydujesz się umieścić swoje nazwisko bądź logo swojej szkoły na każdym slajdzie, zadbaj, by nie był to główny 
element tego slajdu.
14. Pamiętaj o podaniu wszystkich źródeł wykorzystanych do prezentacji (autorów i tytułów cytowanych 
utworów, wykorzystanych materiałów ilustracyjnych, itp.) -



PRZYSWAJANIE TEKSTU

• nie uczyć się całości na pamięć
• zapamiętywać idee, nie słowa
• dobrze opanować początek i koniec
• przyswoić konstrukcje wystąpienia a nie 

dosłowna treść



JAK NIE MÓWIĆ 

• Zwroty nadużywane:
• to znaczy
• po prostu
• szczerze mówiac
• prawda
• ...
• eee...
• hmmm...
• yyy...
• tego
• no
• ...



INNE ELEMENTY WYSTĄPIENIA

• Głos
• Pauzy
• Postawa
• Gestykulacja
• Kontakt wzrokowy
• Obserwacja publiczności
• Inne (przerywniki, dowcipy, dygresje)



RADY EKSPERTÓW

Nauczyciel, opisując zrealizowane przez siebie 
działania, powinien trzymać się konkretów 
według schematu: 

1. co zrobiłem? 
2. w jakim celu? 
3. w jaki sposób? 
4. jaki był efekt końcowy? 
5. jakie korzyści moje działanie przyniosło 

społeczności szkolnej?



RADY EKSPERTÓW

ZACHOWANIA NIEWERBALNE W PROCESIE KOMUNIKOWANIA 
(w zależności od nastawienia rozmówcy)

NASTAWIENIE NIEPRZYJAZNE:
unika wymiany spojrzeń· pochyla, odwraca głowę· mimika
uboga, zła· mocno ściska dłonie· pociera często nos, głowę·
odsuwa się od rozmówcy· uśmiecha się z politowaniem· patrzy
nad głową rozmówcy·



RADY EKSPERTÓW

ZACHOWANIA NIEWERBALNE W PROCESIE 
KOMUNIKOWANIA (w zależności od nastawienia 
rozmówcy)

NASTAWIENIE PRZYJAZNE· patrzy w oczy 
rozmówcy· kiwa głową aprobująco· uśmiecha 
się· trzyma dłonie otwarte· rzadko dotyka 
głowy· zbliża się do rozmówcy· gestykuluje 
dłońmi· spogląda na rozmówcę około 3/4 
czasu rozmowy



Autoprezentacyjna (rola mowy ciała)
• utrzymuj kontakt wzrokowy z członkami komisji (tzw. spojrzenie biznesmena)
• zwracaj uwagę nie tylko na to, co mówisz, ale również, jak mówisz (umiarkowane 

tempo wypowiedzi, adekwatna do wypowiedzi modulacja głosu, wyraźna artykulacja 
buduje obraz osoby opanowanej, szczerej przekonującej)

• uśmiechaj się; uśmiech sygnalizuje życzliwość, jest wyrazem dobrego samopoczucia i 
zadowolenia z siebie

• unikaj nerwowych ruchów, sygnalizują niepewność, niepokój napięcie
• pozwalaj sobie swobodnie gestykulować , bez nadmiernej przesady – zablokowanie 

gestykulacji może być odebrane jako chęć ukrycia czegoś, niepewności, lęku
• postaraj się rozluźnić; osoba niepewna siebie, skrepowana, napięta siedzi lub stoi 

bez ruchu
• zwróć uwagę na swój kontakt z podłożem; osoba stojąca pewnie, stabilnie i prosto, 

robi wrażenie dobrze radzącej sobie, kompetentnej, znającej swoją wartość
• ubierz się odpowiednio do sytuacji; elegancki i staranny wygląd wyraża szacunek dla 

słuchaczy, kreuje wizerunek osoby kompetentnej i pewnej siebie
• postaraj się, by w dniu rozmowy kwalifikacyjnej czy egzaminu być wypoczętym i 

wyspanym

PREZENTACJA DOROBKU PRZED KOMISJĄ
EGZAMINACYJNĄ 



ROZWÓJ NAUCZYCIELA NASTĘPUJE WTEDY GDY:

Zyskujemy nowe kwalifikacje zawodowe, ogrom 
doświadczeń zawodowych, wzrost poczucia własnej 
wartości, umiejętność opisywania swoich działań, 
dzielenia się swoją wiedzą z innymi, stajemy się 
kreatorami otaczającej nas rzeczywistości. 

Co za tym idzie, placówka, w której pracujemy, zyskuje 
pełnowartościowego pracownika, który zgodnie z 
misją i wizją placówki organizuje wiele działań na 
swoim terenie, przyczyniających się do promocji 
instytucji w środowisku. 

Dzięki temu zyskują przede wszystkim najważniejsze 
osoby, czyli nasi podopieczni.



Pytania na egzaminie

?



§ 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Wymaganie: Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania 

ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w 
tych działaniach.

Przykładowe pytania:
• W jaki sposób doskonali Pani/Pan swój warsztat pracy?
• Które z metod stosowanych przez Panią/Pana podczas zajęć są najbardziej 

efektywne – proszę uzasadnić wybór.
• Jakie działania z zakresu doskonalenia swojego warsztatu pracy uznała/uznał 

Pani/Pan za najistotniejsze – proszę uzasadnić wybór.
• W jakim stopniu zamiar uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wpłynął na 

rozwój Pani/Pana kompetencji zawodowych? Proszę podać przykłady.
• Jakimi metodami dokonuje Pani/Pan samooceny własnych działań?
• W jaki sposób wykorzystuje Pani/Pan wyniki ewaluacji swojej pracy?
• Proszę scharakteryzować swój warsztat pracy nauczycielskiej od strony jego 

organizacji, zasobów materialnych, umiejętności i skuteczności edukacyjnej.
• Proszę scharakteryzować działania podejmowane przez Panią/Pana, przy pomocy 

których określa Pani/Pan sytuację wychowawczą.
• Jak ocenia Pani/Pan skuteczność własnych działań wychowawczych – proszę 

przytoczyć przykłady uzasadniające tę ocenę?
• Jakie są Pani/Pana dalsze zamierzenia związane z doskonaleniem warsztatu pracy?



§ 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Wymaganie: Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, 

problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i 
cywilizacyjnych.

Przykładowe pytania:
• Proszę wymienić metody (formy) pracy stosowane przez Panią/Pana w pracy z uczniem 

zdolnym, z uczniem z problemami edukacyjnymi, z uczniem sprawiającym kłopoty 
wychowawcze.

• Które z problemów środowiska lokalnego znalazły się w kręgu Pani/Pana zainteresowań –
proszę uzasadnić wybór.

• W jaki sposób uwzględniła/uwzględnił Pani/Pan rozpoznane problemy środowiska lokalnego 
w pracy – jakie były tego efekty?

• Z kim współpracowała/współpracował Pani/Pan, realizując działania dydaktyczno-
wychowawcze związane z problematyką środowiska – jakie efekty przyniosły te działania?

• Jak w ramach realizowanego przedmiotu/prowadzonych zajęć uwzględnia Pani/Pan 
współczesne problemy społeczne?

• Jakie problemy cywilizacyjne uwzględnia Pani/Pan w programie wychowawczym klasy?
• Jak przygotowuje Pani/Pan swoich uczniów do rozwiązywania problemów cywilizacyjnych ?
• Jak Pani/Pan rozpoznaje problemy środowiska lokalnego?
• Z jakimi instytucjami i organizacjami współpracowała/współpracował Pani/Pan w celu 

rozwiązywaniu problemów lokalnych – jakie były tego efekty?
• Jaka jest skuteczność podejmowanej przez Panią/Pana pomocy dla uczniów wymagających 

wsparcia?



§ 7 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia
Wymaganie: Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej 

i komunikacyjnej.
Przykładowe pytania:
• Proszę podać przykłady świadczące o opanowaniu przez Panią/Pana technologii 

komputerowej i informacyjnej oraz wykorzystywaniu ich w swojej pracy zawodowej.
• Co rozumie Pani/Pan pod pojęciem technologii komputerowej i informacyjnej.
• Jakie zna Pani/Pan źródła pozyskiwania informacji i wykorzystywania ich w pracy?
• W jakim zakresie planuje Pani/Pan dalsze rozwijanie swoich umiejętności 

komputerowych ?
• Proszę wskazać programy komputerowe wykorzystywane w pracy.
• Jakie trudności napotyka Pani/Pan w związku ze stosowaniem technologii informacyjnej 

i komunikacyjnej w pracy?
• Proszę wskazać przykłady świadczące o wykorzystywaniu przez Panią/Pana technologii 

informacyjnej i komunikacyjnej.
• Jak stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej podnosi jakość Pani/Pana 

pracy?
• Jak stosowanie przez Panią/Pana technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy 

przekłada się na rozwój i osiągnięcia ucznia?
• Proszę wskazać przykłady zastosowania w pracy technologii informacyjnej i 

komunikacyjnej.



§ 7 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia
Wymaganie: Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz 

ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach 
nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela 

zadań.

Przykładowe pytania:
• Proszę wskazać przykłady Pani/Pana działań świadczących o umiejętności zastosowania 

wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• Jaką literaturę/czasopismo z zakresu psychologii i pedagogiki poleciłaby/poleciłby 

Pani/Pan początkującemu nauczycielowi – proszę uzasadnić wybór.
• Która z przeczytanych ostatnio pozycji literatury zawodowej miała znaczący wpływ na 

Pani/Pana rozwój zawodowy?
• Proszę podać przykład zachowania ucznia, które wymaga powiadomienia policji/sądu.
• Jakie konkretne działania podejmuje Pan/Pani, aby wypełnić swoją wychowawczą rolę?
• Jaki jest Pani/Pana udział w tworzeniu wewnętrznych dokumentów szkoły?
• Jak Pani/Pan współpracuje z rodzicami?
• Proszę wskazać możliwości pomocy dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej.
• Proszę omówić, jak planuje Pani/Pan pracę wychowawczą, aby uczeń o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych/niepełnosprawny czuł się akceptowany w klasie?
• W jaki sposób zachęca Pani/Pan uczniów do aktywnego trybu życia, stosowania zasad 

bezpiecznego pobytu w szkole i poza nią?



§ 7 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia
Wymaganie: Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, 

pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie 
funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Przykładowe pytania:
• Gdzie są zapisane obowiązki nauczyciela i jego zadania?
• Co to oznacza, że nauczyciel może odpowiadać dyscyplinarnie?
• Które z aktów prawnych wykorzystała/wykorzystał Pani/Pani w trakcie 

przygotowywania się do kolejnego stopnia awansu?
• Jakie akty prawne regulują pracę nauczyciela?
• Jaki akt prawny reguluje ocenianie?
• Proszę wymienić najważniejsze akty prawne regulujące kwestię 

bezpieczeństwa ucznia.
• Proszę określić, który akt prawny reguluje sprawy dotyczące stosunku 

pracy i uprawnień socjalnych nauczycieli.
• Jaki akt prawny opisuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

organizowaną w szkole?
• W jakim akcie prawnym zawarte są prawa dziecka, a w jakim prawa 

ucznia?
• Jakie akty prawne regulują pracę nauczyciela?



Łatwo jest mówić, gdy ma się coś do 
powiedzenia, ale trudno jest mieć co do 
powiedzenia, gdy trzeba mówić

Tadeusz Kotarbiński
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