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KARTA
INFORMACYJNA

Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego
na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Wymagane
dokumenty

Formularz do
pobrania

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela
mianowanego wraz z załącznikami:
1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje
zawodowe,
2) poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego,
3) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje, o:
- wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego
przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania
zaświadczenia oraz okresie odbywania stażu, (w przypadku odbywania
stażu w kilku placówkach należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich
szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu),
- dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
- dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju
zawodowego,
- uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu
oraz dacie jej dokonania
(w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia przez nauczyciela w okresie
stażu – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego
w poprzednim miejscu zatrudnienia).
Załącznik: wniosek
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel kontraktowy
zobowiązany jest złożyć w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja
dołączona do tego wniosku nie spełniają wymagań formalnych, Wójt Gminy
wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 7 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Sposób załatwienia
sprawy

O terminie i miejscu egzaminu Wójt Gminy powiadamia nauczyciela, który
złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, co najmniej 14
dni przed datą posiedzenia komisji.
Egzamin składa się z dwóch części, w tym:
I - prezentacja dorobku zawodowego;
II - odpowiedzi na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w 7 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1
marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli.

Komórka
odpowiedzialna

Nauczyciel kontraktowy, który zdał egzamin na stopień awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu.
Nauczyciel kontraktowy, który nie zdał egzaminu na stopień awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego, może ponownie złożyć wniosek
o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek
nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu, z tym, że
nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu przed
komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole.
Insp. ds. oświaty, kultury, sportu, promocji i spraw społecznych
(tel. 81 828 70 26 w. 111)

Opłaty

brak

Czas załatwienia
sprawy

Tryb odwoławczy

Podstawa prawna

Inne informacje

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Wnioski złożone do dnia 30 czerwca rozpatrywane są do dnia 31 sierpnia
danego roku, natomiast wnioski złożone do dnia 31 października rozpatrywane są do dnia 31 grudnia danego roku.
Nauczycielowi kontraktowemu, któremu organ nadający stopień awansu
zawodowego odmówił nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego, przysługuje odwołanie od wydanej decyzji do Lubelskiego
Kuratora Oświaty Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin, przekazane za
pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
1) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1189 ze zm.);
2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.
U. z 2013 r. poz. 393);
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy Karczmiska,
Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska, tel. 81 828 70 26
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