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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele kontraktowi 

TYTUŁ: 
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Aspekty prawne i procedura awansu zawodowego nauczyciela kontraktowe-

go; 

 Powinności i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mia-
nowanego; 

 Założenia współpracy nauczyciela kontraktowego z opiekunem stażu; 

 Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego; 

 Dokumentowanie realizowanych działań w okresie stażu; 

 Kryteria oceny pracy po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowa-
nego.  

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele kontraktowi 

TYTUŁ: 
Dokumentacja i egzamin nauczyciela kontraktowego  
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Procedura awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego; 

 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego; 

 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontrak-
towego; 

 Kryteria oceny pracy po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowa-
nego; 

 Dokumenty dołączone do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjne-
go. Autoprezentacja dorobku zawodowego; 

 Praktyczna prezentacja wiedzy i umiejętności prze komisją egzaminacyjną. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele odbywający staż, zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Prawo oświatowe dla nauczycieli  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Przepisy prawa dotyczące organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły; 

 Przepisy prawa dotyczące pomocy społecznej, postępowania w sprawie nie-
letnich. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

  

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele mianowani 

TYTUŁ: 
Zbliża się koniec stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Sprawozdanie z realizacji stażu; 

 Przygotowanie dokumentacji awansowej; 

 Prezentacja dorobku zawodowego. 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

  

  

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  stażyści wszystkich specjalizacji 

TYTUŁ: Rozwój zawodowy nauczyciela stażysty  
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Procedura awansu zawodowego nauczyciela stażysty; 

 Przygotowanie do egzaminu na stopień awansu nauczyciela kontraktowego. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele kontraktowi wszystkich specjalizacji 

TYTUŁ: 
Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego 

się o stopień awansu nauczyciela mianowanego 
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Planowanie rozwoju zawodowego; 

 Modele rozwoju zawodowego nauczyciela; 

 Określenie osobistej sytuacji zawodowej, ustalenie celów rozwojowych. 

 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 


