
Ogólnopolski Program Doskonalenia Przewodniczących Komisji Kwalifikacyjnych i
Egzaminacyjnych

Awans zawodowy nauczyciela stanowi element szerszego procesu, jakim jest reforma systemu edukacji.Główne cele
reformy to:

•  upowszchnienie kształcenia na poziomie średnim oraz wzrost liczby studentów,
•  wyrównanie szans edukacyjnych i zwiększenie dostępu do edukacji na wszystkich poziomach,
•  poprawa jakości edukacji i dopasowanie jej do wymogów rynku pracy.

W ramach systemu awansu zawodowego nauczycieli powoływane są komisje, które w sposób obiektywny mają ocenić
nauczycieli. W komisjach niezwykle ważną rolę – oprócz dyrektorów szkól, ekspertów, przedstawicieli organów
prowadzących szkołę, organu nadzoru pedagogicznego i przedstawicieli związków zawodowych odgrywa
przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej. To on musi dbać o jednolitość kryteriów i sposobu
oceniania dorobku zawodowego nauczyciela. Musi to być osoba fachowo przygotowana, posiadająca odpowiednią
wiedzę merytoryczną oraz odpowiednie predyspozycje psychologiczne i etyczne. Przewodniczący komisji
egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej musi umieć w odpowiedni sposób zorganizować pracę komisji oraz rozwiązywać
różne problemy.
  W celu opracowania odpowiednich standardów pracy przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zorganizował spotkanie konsultacyjne.

 Przedstawiam jedną z propozycji metod szkolenia kandydatów na przewodniczących komisji. Zawiera ona
propozycje obszarów oraz tematów ważnych w pracy przewodniczącego. Zawarte w niej są również ilości godzin
przeznaczonych na szkolenie w poszczególnych modułach. Zostały one stworzone na warsztatach w których
uczestniczyłem
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Awans zawodowy
nauczyciela w świetle
Ustawy – Karta
Nauczyciela.

1. Stopnie awansu – warunki nadania.
2. Staż – wymogi.
3. Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne –

powołanie, skład.
4. Nadzór nad czynno ściami dotycz ącymi

awansu.
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Uzyskiwanie stopni
awansu zawodowego
zgodnie z rozp. MENiS z
dnia 3 sierpnia 2000 r.

1. Powinno ści nauczyciela w okresie
stażu.

2. Wymagania niezb ędne do uzyskania
kolejnego stopnia.

3. Rodzaj i forma dokumentacji.
4. Zasady post ępowania kwalifikacyjnego

i egzaminacyjnego.
5. Dokumentacja pracy komisji.

2 2 -

1. Podstawy
prawne awansu
zawodowego.
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Procedury
administracyjne
dotycz ące awansu
wynikaj ące z KPA.

1. Zasady post ępowania
administracyjnego.

2. Terminy.
3. Decyzje administracyjne.
4. Tryby odwoławcze.

2 2 -



Etapy post ępowania. 1. Przyj ęcie wniosku.
2. Analiza formalna.
3. Postępowanie kwalifikacyjne

i egzaminacyjne.

3 1 2
2. Organizacja i
kierowanie prac ą
komisji.
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Rola i zadania
przewodnicz ącego.

1. Miejsce i warunki pracy.
2. Regulamin pracy komisji.
3. Dokumentacja post ępowania

kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
4. Przestrzeganie prawa w pracach komisji.
5. Kreatywne kierowanie zespołem.

5 - 5

Analiza merytoryczna
dokumentacji.

1. Analiza sprawozdania i oceny dorobku
zawodowego.

2. Analiza dokumentacji potwierdzaj ącej
spełnienie wymaga ń niezbędnych do
uzyskania stopnia nauczyciela
dyplomowanego.

5 1 4

Egzamin i rozmowa
kwalifikacyjna.

1. Zakres tematyczny egzaminu lub
rozmowy kwalifikacyjnej.

2 - 2

3. Ocena i
uzasadnienie
spełnienia
wymaga ń.
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Kryteria i uzasadnienie
oceny punktowej.

1. Wartość merytoryczna materiałów
dokumentuj ących spełnienie wymaga ń.

2. Ocena stopnia spełnienia wymaga ń.
3. Forma i tre ść uzasadnienia.

5 - 5

Komunikacja
interpersonalna.

1.Umiejętność skutecznego komunikowania
się.
2. Umiejętność rozwi ązywania konfliktów.

2 1 1
4.
Psychologiczne i
etyczne aspekty
pracy komisji.
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Etyka pracy
przewodnicz ącego
komisji.

1. Odpowiedzialno ść prawna i społeczna. 2 1 1



Opracowała grupa w składzie:
Imię i nazwisko Instytucja

Eugenia Poterewicz
Elżbieta Komarnicka
Lech Franczak
Witold Jakubczyk

KO Gdańsk
PCEN Przemyśl
Starostwo Powiatowe Ostrzeszów
ZS Nr 3 Ostrzeszów

Składam serdeczne podzi ękowania grupie za współprac ę, życzliwo ść i cierpliwo ść

Witek Jakubczyk




