Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Załączniki:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kopię
aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora
szkoły za zgodność z oryginałem;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
• wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie lub rodzaju
prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania
stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż;
• dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia sprawozdania
z realizacji tego planu;
• przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego
stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty
Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo
zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania
w stosunku pracy;
• kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną
przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
• kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez
dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
II. OPŁATY:
Nie pobiera się.
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Oświaty i Kultury
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łobzie
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji należy składać w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Starosty Łobeskiego.
VII. UWAGI:
1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinien być złożony w roku uzyskania
pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
2. Terminy wydawania decyzji zależą od daty złożenia wniosku przez nauczyciela o podjęcie
postępowania egzaminacyjnego:
- nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca danego roku, decyzję o nadaniu lub
odmowie nadania stopnia wydaje się do dnia 31 sierpnia tego roku,
- nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, decyzję o nadaniu
lub odmowie nadania stopnia wydaje się do dnia 31 grudnia tego roku.

3. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia.

PODSTAWA PRAWNA:
Podstawa prawna: art. 9a do 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2215), 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; zm.: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1650).
INFORMACJA ADMINISTRATORA (KLAUZULA INFORMACYJNA) dotycząca przetwarzania danych
osobowych znajduje się na stronie http://spow.lobez.ibip.pl/public/?id=206098&catalog=317280 –
klauzula_5.

.................................. dn. ...............................
....................................................................
(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

PESEL* ........................................................
Nauczyciel ..................................................
....................................................................

Starosta Łobeski

(Nazwa i adres szkoły)

…………………………………………………………………

ul. Konopnickiej 41

…………………………………………………………………
(Adres do korespondencji)

73-150 Łobez

.......................................................................
(Numer telefonu, adres e-mail)**

WNIOSEK
o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
2215), w związku z otrzymaną w dniu ................................. pozytywną oceną dorobku zawodowego za
okres stażu, który odbyłam/em w wymiarze .............................., proszę o podjęcie postępowania
egzaminacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.
Jednocześnie na podstawie art. 9g ust. 5 ww. ustawy proszę o powołanie do składu komisji
egzaminacyjnej przedstawiciela związku zawodowego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(należy wpisać nazwę związku zawodowego lub - „nie dotyczy”)
Do wniosku załączam, zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w
sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574; zm. Dz. U. z 2019
r. poz. 1650) następującą dokumentację:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kopię aktu nadania stopnia
nauczyciela kontraktowego poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a. wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu
wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół,
w których nauczyciel odbywał staż,
b. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia sprawozdania z realizacji tego
planu,
c. przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach
określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy
prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy
lub niepozostawania w stosunku pracy;
3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły
za zgodność z oryginałem;
4) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność
z oryginałem.

...............................................................
(podpis wnioskodawcy)

* Numer PESEL jest potrzebny do realizacji przez organ prowadzący szkołę/placówkę obowiązku przekazywania do Systemu
Informacji Oświatowej danych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela, wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1942).
** Informacja nieobowiązkowa.

