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1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzy-
skiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574)

W dniu 16 sierpnia 2018 r. opublikowane zostało, wskazane w treści publikacji jako projekt, 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania 
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574) – dalej: St.Awan.
Rozp. Wskazany akt prawny wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. W pewnym zakresie 
opublikowane rozporządzenie odbiega w swojej treści od treści projektu tegoż aktu prawnego, 
który stanowił przedmiot analizy w publikacji.

Zgodnie z treścią § 5 ust. 2 St.Awan.Rozp. do zadań opiekuna stażu należy m.in. przed-
stawienie dyrektorowi szkoły opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, 
ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz 
stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela 
kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego. Przedmiotowa opinia opiekuna stażu 
od 1 września 2018 r. przedkładana ma być dyrektorowi szkoły w terminie 7 dni od dnia 
zakończenia stażu, a nie jak miało to miejsce dotychczas w terminie 14 dni (zob. komentarz 
do art. 9c KN s. 49).

W porównaniu do treści projektu we wchodzącym w życie St.Awan.Rozp. modyfikacji 
uległa treść § 10 związana ze zmianą kolejności poszczególnych norm prawnych. Zgodnie z § 
10 ust. 1 St.Awan.Rozp. organ powołujący komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego 
się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego zapewnia w jej składzie udział eksperta 
posiadającego kwalifikacje z zakresu psychologii lub pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej, 
lub nauczającego tego samego przedmiotu, lub prowadzącego ten sam rodzaj zajęć. W treści 
projektu wskazana regulacja prawna zamieszczona była w § 10 ust. 2 i nie zawierała zastrze-
żenia, że w składzie komisji egzaminacyjnej ekspertem może być również nauczyciel tego 
samego przedmiotu lub prowadzący ten sam rodzaj zajęć co egzaminowany (zob. komentarz 
do art. 9g KN s. 66). Natomiast zgodnie z § 10 ust. 2 St.Awan.Rozp. organ powołujący komisję 
egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
lub komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
dyplomowanego zapewnia w jej składzie udział ekspertów posiadających kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu co szkoła, w której nauczyciel 
jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego 
przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć. W treści projektu wskazana regulacja prawna 
zamieszczona była w § 10 ust. 1 (zob. komentarz do art. 9g KN s. 66).

W stosunku do treści projektu w opublikowanym St.Awan.Rozp. powrócono do dotychcza-
sowej zasady, zgodnie z którą w przypadku gdy wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania 
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egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego lub dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spełnia 
wymagań formalnych, usunięcie stwierdzonych braków następuje w terminie 14 dni, a nie 
jak to było przewidziane w projekcie 7 dni od dnia doręczenia nauczycielowi wezwania 
w tym zakresie (§ 11). Zawiadomienie nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia 
odpowiednio egzaminu lub rozmowy przed komisją następuje co najmniej 7 dni przed datą 
posiedzenia komisji (zob. komentarz do art. 9g KN s. 67).

W treści § 14 ust. 1 pkt 4 St.Awan.Rozp. doprecyzowano, że protokół z przebiegu prac 
komisji oprócz informacji o pytaniach zadanych nauczycielowi przez komisję i o udzielo-
nych odpowiedziach zawiera również informacje o przebiegu egzaminu lub rozmowy (zob. 
komentarz do art. 9g KN s. 69).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szcze-
gółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji 
zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego 
oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1133)

Z dniem 12 czerwca 2018 r. opublikowane zostało, wskazane w treści publikacji jako 
projekt, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 
szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji 
zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz 
trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1133) – dalej: Oce.Pr.Rozp. Wska-
zany akt prawny wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. W swojej treści opublikowane 
rozporządzenie odbiega od treści projektu tegoż aktu prawnego, który stanowił przedmiot 
analizy w zakresie § 7 Oce.Pr.Rozp., który przewiduje, że w przypadku dokonywania oceny 
pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli – kuratora 
oświaty, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor szkoły nie-
zwłocznie powiadamia nauczyciela, w formie pisemnej, o rozpoczęciu dokonywania oceny 
jego pracy. Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 5 pkt 2–4 Karty Nauczyciela, są wyrażane 
w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej 
ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie. 

Ostateczne brzmienie § 7 Oce.Pr.Rozp. w porównaniu z treścią § 7 projektu tego rozpo-
rządzenia wprowadza dwie istotne modyfikacje zasad wyrażania opinii. Pierwsza ze zmian 
odnosi się do terminu przedłożenia opinii przez podmioty wskazane w art. 6a ust. 5 pkt 2–4 
Karty Nauczyciela, który to termin zakreślony został na czas nie dłuższy niż 14 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Druga zmiana związana 
jest z dodaniem w treści przepisu, w ślad za postanowieniami art. 6a ust. 1d Karty Nauczy-
ciela, kuratora oświaty jako inicjatora postępowania w sprawie dokonywania oceny pracy 
nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli.


