
Obserwacje lekcji/zajęć otwartych 

 

Lekcje otwarte związane z awansem zawodowym nauczycieli 

Przypominajki : 

Lekcje otwarte prowadzone przez nauczyciela w ramach stażu na wyższy stopień awansu 

zawodowego dokumentuje się wg zasad przyjętych w danej szkole/placówce lub ustalonych z 

opiekunem stażu (scenariusz/konspekt), a następnie poprzez wpis do sprawozdania z 

realizacji planu rozwoju zawodowego, które nauczyciel jest zobowiązany sporządzić. 

- nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 

czasie odbywania stażu powinien przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla 

nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę 

możliwości, nauczyciela doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć (§ 7 ust. 1 pkt 4 

rozporządzenia), 

- nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w 

okresie odbywania stażu powinien przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla 

nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-

doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela konsultanta lub przedstawiciela 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny (§ 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia), 

- wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują 

umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i umiejętność dzielenia się wiedzą i 

doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia 

zawodowego (§ 7 ust. 2 pkt 4 i 5 rozporządzenia),  

- wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują 

umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez 

prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli 

kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 

lub innych zajęć dla nauczycieli (§ 8 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia). 

 

Wykaz doradców: 

https://cdn.pila.pl/images/doradztwo/harmonogram/doradca.pdf  

 

Procedury 

Obserwacja zajęć nauczyciela będącego w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego 

lub dyplomowanego 

https://cdn.pila.pl/images/doradztwo/harmonogram/doradca.pdf


Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 w sprawie uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami oraz w sprawie trybu dokonywania oceny pracy 

nauczycieli z dnia 19 sierpnia 2019 r. 

1. Przed wystąpieniem z wnioskiem o obserwację lekcji, nauczyciel kontaktuje się z 

właściwym doradcą/konsultantem* i ustala z nim termin minimum 21 dni przed 

planowanym spotkaniem. 

2. Nauczyciel realizujący staż na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego 

wnioskuje pisemnie (załącznik 1) do dyrektora CDN na adres e-mail 

doradcy/konsultanta*, z którym ustalił termin o obserwację lekcji otwartej.  

3. Doradca metodyczny/konsultant* uzgadniając z nauczycielem termin obserwacji zajęć 

prosi o przygotowanie scenariusza zajęć i przedstawienie go najpóźniej 3 dni przed 

planowanymi zajęciami.  

4. Doradca metodyczny/nauczyciel konsultant* przekazuje nauczycielowi pisemną 

informację zwrotną po omówieniu zajęć w ciągu 14 dni od spotkania.  

5. Informacja zwrotna jest sporządzana w czterech egzemplarzach: dla dyrektora 

szkoły/placówki, nauczyciela i do dokumentacji CDN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1) WZÓR WNIOSKU do Dyrektora CDN 

 

….………………. 
miejscowość, data 

 

WNIOSEK  

 

………………………………….. 
imię i nazwisko, telefon 

 

……………………………… 
szkoła/placówka 

 

Pan  

Grzegorz Bogacz 

Dyrektor 

Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Pile 

 

 

 

  Zwracam się z prośbą o obserwację zajęć otwartych przez ……………………………  
                    (imię i nazwisko) 

 doradcę metodycznego/konsultanta* ………………...…, w dniu …………………. oraz  
        (przedmiot) 

sporządzenie informacji zwrotnej dotyczącej  obserwowanych zajęciach. Jestem 

nauczycielem kontraktowym/mianowanym i odbywam staż na stopień nauczyciela 

mianowanego/dyplomowanego. 

 

 

…………………………………………… 
podpis wnioskodawcy 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 


