Awans zawodowy nauczyciela : pakiet edukacyjny
Prawo
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042602593
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072141580
Awans zawodowy nauczyciela – odpowiedzi na częste pytania, porady prawne
http://edukadry.pl/awans-zawodowy-nauczyciela/docs/116_76
Awans zawodowy nauczycieli – to warto przeczytać i zapamiętać / Lidia Łaszyn, Barbara
Gregorczyk
http://zszniepolomice.pl/awanszawodowy/awans_zawodowy_nauczycieli.doc

Zasoby Internetu
Portale, serwisy
Portal “Awans zawodowy”
Przegląd prasy, przepisy prawne, publikacje nauczycieli związane z awansem, informacje
o poszczególnych stopniach awansu.
http://www.awans-zawodowy.org/
Katalog stron w portalu „Onet”
Linki dotyczące awansu zawodowego nauczycieli (min. strony prywatne awansujących nauczycieli,
adresy portali i serwisów edukacyjnych).
http://katalog.onet.pl/7724,awans-zawodowy-nauczycieli,k.html
Awans zawodowy nauczycieli
Porady dla awansujących nauczycieli odnośnie trybu i procedur awansu oraz wymaganej
dokumentacji, linki do portali o awansie.
http://zszniepolomice.szkoly.interklasa.pl/index.php?
option=com_content&task=view&id=149&Itemid=81
Wykaz linków edukacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela / Marek Ćwiek, Iwona
Muszyńska
W wykazie zamieszczono odnośniki do stron o awansie, do portali umożliwiających publikacje
nauczycielom i czasopism edukacyjnych.
http://wienmar.republika.pl/linki/awans_zawod.htm

Wykaz linków edukacyjnych
Podano linki do serwisów edukacyjnych i innych stron dotyczących awansu zawodowego
zawierających przykłady planów rozwoju zawodowego, akty prawne, scenariusze zajęć.
http://gimpiechowice.republika.pl/Nowy_folder/awans_zawodowy_nauczyciela.htm
Dział w portalu „Literka”
Poradniki dla awansujących nauczycieli i opiekunów stażu, wykaz pytań, które mogą się pojawić
podczas egzaminu na stopień nauczyciela dyplomowanego – materiały dostępne po
zarejestrowaniu. Opracowania procedur przebiegu awansu zawodowego z uwzględnieniem
aktualnych zmian prawa oświatowego, wzory pism oraz akty prawne związane z awansem. Istnieje
możliwość zadania pytania ekspertom pracującym w komisjach ds. awansu zawodowego.
http://literka.pl/lista/centrum_awansu_zawodowego/2
Awans zawodowy nauczyciela w portalu „Interklasa”
Propozycje planów rozwoju zawodowego i poradnik opiekuna stażu.
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/idd/457/
Serwis „Awans zawodowy” w portalu „Oświata”
Materiały dla nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego, a także dla eksperta i dla
awansującego dyrektora szkoły. Dołączono reklamę książek związanych z awansem zawodowym.
http://www.awans.oswiata.org.pl/
Internetowy serwis oświatowy „Awans”
Publikacje nauczycieli, porady dla nauczycieli starających się o stopnie awansu, dokumenty i
wzory pism oraz odpłatne poradniki elektroniczne dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych.
Dostępne jest także forum.
http://www.awans.net/
Dział “Awans zawodowy” w “Portalu Oświatowym”
Porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym na poszczególne stopnie.
http://www.portaloswiatowy.pl/?
iid=255493&registr=g1&gclid=CJnIkYz84KMCFUeQ3wodXTGxPQ
Dział „Awansuj” w „Portalu Edukacyjnym”
Przepisy i porady prawne, przykładowe dokumenty.
http://edu.info.pl/3132
Awans zawodowy w portalu „Profesor”
Akty prawne, artykuły, forum, ważne adresy.
http://www.awans.profesor.pl/niezbednik/nn.php
Awans zawodowy nauczyciela w portalu „Kadry i Płace w Oświacie”
Odpowiedzi na pytania związane z awansem, rozwiązywanie problemów, wyjaśnianie wątpliwości.
http://www.kadrydlaoswiaty.pl/awans-zawodowy-nauczyciela/docs/35_34
Dział „Awans zawodowy nauczycieli” w serwisie czasopisma „Wychowanie w Przedszkolu”
Dobrze opracowane kompendium wiedzy o poszczególnych stopniach awansu.
http://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/awans-zawodowy-nauczycieli/

Fora internetowe
Forum w portalu „Interklasa”
http://forum.interklasa.pl/mvnforum/listthreads?forum=42
Forum w portalu „45minut”
http://www.45minut.pl/forum/-awans-zawodowy-nauczyciela-vf26.htm?
sid=67f9c735b249fc0ddc3ed485fa126a1a
Forum w portalu „Wychowanie Przedszkolne”
http://wychowanieprzedszkolne.pl/forum/viewforum.php?f=12
Wykaz wątków na forum „Gazeta.pl” na temat awansu zawodowego nauczycieli
http://tematy.forum.gazeta.pl/szukaj/forum/awans+zawodowy+nauczyciela
Multimedia
Awans zawodowy nauczyciela / oprac. Aleksandra Bek, Małgorzata Rzepa
Prezentacja multimedialna: procedura awansu i jego podstawy prawne, wymagania na
poszczególne stopnie, ocena dorobku zawodowego, dokumentacja, zasady pracy komisji
kwalifikacyjnej.
http://szkola.interklasa.pl/sp1lubaczow/user/image/awans.pps
Artykuły
Awans zawodowy w wybranych krajach Europy / Anna Smoczyńska (i in.)
http://www.eurydice.org.pl/sites/eurydice.org.pl/files/awans.pdf
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego / Jan Chojnicki
Warunki odbywania stażu, plan rozwoju zawodowego, ocena dorobku zawodowego.
http://www.abc.com.pl/problem/3633/6
Awans zawodowy nauczyciela
Szereg praktycznych wskazówek odnośnie gromadzonej dokumentacji i jej układu, powinności
nauczyciela i procedura awansu na nauczyciela kontraktowego i mianowanego.
http://www.gimobjazda.pl/grafika/publikacje/awans.pdf
Zestawienia bibliograficzne
Awans zawodowy nauczyciela : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2010 / Monika
Panek
http://www.womgorz.edu.pl/files/File/Biblioteka/AWANS_ZAWODOWY_NAUCZYCIELA_aktua
lizacja%5B1%5D_1.pdf
Awans zawodowy nauczycieli po zmianach z dnia 14 listopada 2007 roku : zestawienie
bibliograficzne w wyborze / Mariola Pryzwan
Głównie artykuły z czasopism wydane do 2009 roku.
http://www.pbw.waw.pl/pbw/pliki/Zestawienia/2008/AWANS%20ZAWODOWY
%20NAUCZYCIELI.pdf

Awans zawodowy nauczyciela : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Justyna Krzyszczuk
Wydawnictwa zwarte, artykuły z czasopism i linki internetowe opublikowane do 2008 roku.
http://www.pceik.pl/fdbp/literatura_dostepna/a/awans.pdf
Awans zawodowy nauczyciela : zestawienie bibliograficzne w wyborze opracowane na podstawie
zbiorów własnych biblioteki (marzec 2009 r.) / U. Tomala
Książki i artykuły z czasopism ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach
Filia w Czeladzi za lata 2001-2008.
http://www.czeladz.pbw.katowice.pl/zestaw10.html

Bibliografia za lata 2007-2011
Bibliografia stanowi uzupełnienie zestawień bibliograficznych prezentowanych powyżej. Wszystkie
materiały są dostępne w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
ul. Komorowicka 48.
Książki:
1. Nauczyciel : rozwój zawodowy i kompetencje / red. Ewa Przygońska. - Toruń : Wydawnictwo
Adam Marszałek, 2010
sygn. cz 63801
2. Nauczyciel kontraktowy / Irena Dzierzgowska przy współpr. autorskiej Marii Kotowskiej. Wyd. 4 popr., uaktualn., zgodne ze stanem prawnym na dzień 15 lipca 2009 r. - Warszawa :
"Fraszka Edukacyjna", 2009
sygn. cz 63237
3. Nauczyciel mianowany / Irena Dzierzgowska przy współpr. autorskiej Marii Kotowskiej. Wyd. 6 popr., uaktuln., zgodne ze stanem prawnym na dzień 15 lipca 2009 r. - Warszawa : "Fraszka
Edukacyjna", 2009
sygn. cz 63238
4. Nauczyciel stażysta / Irena Dzierzgowska przy współpr. autorskiej Marii Kotowskiej. - Wyd. 5
popr., uaktualn., zgodne ze stanem prawnym na dzień 15 lipca 2009 r. - Warszawa : "Fraszka
Edukacyjna", 2009
sygn. cz 63240
4. Opiekun stażu / Irena Dzierzgowska przy współpr. autorskiej Marii Kotowskiej. - Wyd. 4 popr.,
uaktualn., zgodne ze stanem prawnym na dzień 15 lipca 2009 r. - Warszawa : "Fraszka
Edukacyjna", 2009
sygn. cz 63239
Artykuły z czasopism za rok 2011:
1. Awans nauczyciela a rozwój szkoły / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły . - 2011, nr 3,
s. [42]-45
2. Awans od strony formalnej // Głos Nauczycielski . - 2011, nr 21, dod. s. III
Kwestie formalno-prawne procedury awansu zawodowego nauczycieli.
3. Awans zawodowy - szukajmy lepszych rozwiązań / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła . 2010, nr 1, s. 18-21
Propozycje zmian w systemie awansu zawodowego zgłaszane przez praktyków oświatowych.

4. Awansowe mity. [Cz. 1] / Beata Rechnio-Kołodziej // Głos Nauczycielski . - 2011, nr 42, s. 21
Ogólne informacje związane z awansem zawodowym nauczycieli.
5. Awansowe mity. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej // Głos Nauczycielski . - 2011, nr 44, s. 17
Informacje związane z awansem zawodowym nauczycieli.
6. Awansowe wątpliwości. [Cz. 1] // Głos Nauczycielski . - 2011, nr 6, s. 13
Pytania nauczycieli zamieszczone również na Awansowym Forum Internetowym na stronie
www.głos.pl dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.
7. Awansowe wątpliwości. [Cz.] 2 // Głos Nauczycielski . - 2011, nr 8, s. 13
Pytania nauczycieli związane ze zdobywaniem kolejnych stopni awansu zawodowego.
8. Bieg przez płotki. [Cz. 1] / Beata Rechnio-Kołodziej // Głos Nauczycielski . - 2011, nr 10, s. 13
Utrudnienia, na jakie natrafiają nauczyciele ubiegający się o kolejne stopnie awansu zawodowego
: zmiana opiekuna stażu, zmiana miejsca zatrudnienia, długotrwała nieobecność.
9. Bieg przez płotki. [Cz. 2] / Beata Rechnio-Kołodziej // Głos Nauczycielski . - 2011, nr 12, s. 13
Negatywna ocena dorobku zawodowego nauczyciela. Niedotrzymanie terminu złożenia wniosku
o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne. Brak akceptacji komisji kwalifikacyjnej lub
niezdanie egzaminu przez nauczyciela.
10. Czas na staż / Joanna Skrobisz // Głos Nauczycielski . - 2011, nr 36
Zadania dyrektora związane z awansem zawodowym nauczycieli.
11. Formalne problemy z awansowaniem // Głos Nauczycielski . - 2011, nr 4
Weryfikacja spełnienia warunków do nadania stopnia. Data rozpoczęcia stażu. Opiekun stażu.
Odwołanie się od negatywnej oceny dorobku. Wydanie aktu awansu.
12. Jak zaplanować swój staż. [Cz. 1] / Beata Rechnio-Kołodziej // Głos Nauczycielski . - 2011,
nr 37, s. 17
Opracowanie planu rozwoju zawodowego na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli.
13. Jak zaplanować swój staż. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej // Głos Nauczycielski . - 2011,
nr 39, s. 17
Opracowanie planu rozwoju zawodowego - wskazówki dla nauczycieli rozpoczynających staż na
kolejny stopień awansu zawodowego.
14. Piszemy sprawozdanie. [Cz. 1] / Beata Rechnio-Kołodziej // Głos Nauczycielski . - 2011, nr 18,
s. 13
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczycieli ubiegających się o kolejny
stopień awansu zawodowego.
15. Piszemy sprawozdanie. [Cz.] 2 / Beata Rechnio-Kołodziej // Głos Nauczycielski . - 2011, nr 20,
s. 13
Jak opracować sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego - wskazówki dla nauczycieli
ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego.
16. Prawne problemy awansu. [Cz. 1] / TK // Głos Nauczycielski . - 2011, nr 31
Procedura dotycząca awansu zawodowego nauczycieli.

17. Prawne problemy awansu. Cz. 2 / Teresa Konarska // Głos Nauczycielski . - 2011, nr 32,
dod. s. II
Terminy ustawowe postępowania i wydania aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.
Rygorystyczne określenie treści aktu nadania.
18. Rytmicznie i na czas. [Cz. 1] / Beata Rechnio-Kołodziej // Głos Nauczycielski . - 2011, nr 14,
s. 13
Ważne terminy związane z awansem zawodowym nauczycieli dotyczące : złożenia planu rozwoju
zawodowego, zakończenia, przedłużenia lub przerwania stażu oraz sprawozdania z realizacji planu
rozwoju zawodowego.
19. Rytmicznie i na czas. [Cz.] 2 / Beata Rechnio-Kołodziej // Głos Nauczycielski . - 2011, nr 16,
s. 13
Ważne terminy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli : staż dodatkowy, złożenie wniosku
o postępowanie kwalifikacyjne, egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna.
20. Status nauczyciela i dyrektora - marzenia i refleksje / Zygmunt Puchalski // Dyrektor Szkoły . 2011, nr 2, s. 58-62
Zarządzanie szkołą. Podstawy rzeczywistej autonomii dyrektora. Awans poziomy dla aktywnych
nauczycieli. Propozycje zmian awansu zawodowego: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy,
nauczyciel dyplomowany. Jaka Karta Nauczyciela i kogo powinna dotyczyć.
21. Teczki z defektami. [Cz. 1] / Beata Rechnio-Kołodziej // Głos Nauczycielski . - 2011, nr 33,
s. 17
Błędy i niedociągnięcia w awansowych teczkach.
22. Teczki z defektami. [Cz.] 2 / Beata Rechnio-Kołodziej // Głos Nauczycielski . - 2011, nr 35,
s. 17
Błędy popełniane przez nauczycieli podczas sporządzania dokumentacji awansowej.

Polecane czasopisma publikujace artykuły o awansie zawodowym:
Czasopisma są dostępne w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
ul. Komorowicka 48.
1. Dyrektor Szkoły
http://www.dyrektorszkoly.pl/
2. Głos Nauczycielski
http://www.glos.pl/
3. Kwartalnik Pedagogiczny
http://www.kp.edu.pl/
5. Przegląd Oświatowy
http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php/przegld-owiatowy-19-2011.html
6. Wszystko dla Szkoły
http://www.wszystkodlaszkoly.pl/wds/index.php
Opracowała: Małgorzata Czub

