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Karta informacyjna

Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

I

Podstawa Prawna
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215
ze zm.),
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
 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 ze zm.),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
ze zm.).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę
 Referat Oświaty i Administracji
pokój 15
tel. 81 517 50 85 wew. 21
Pracownik: Marta Słotwińska

III

Wymagane wnioski
 wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela
mianowanego

IV

Wymagane załączniki
 dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe lub poświadczone
kopie tych dokumentów,
 akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,
 zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia i zajmowanym
stanowisku w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,
 zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
 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.

V

Dokumenty do wglądu
 brak

VI

Termin załatwienia sprawy
 Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego:
- do 30 czerwca danego roku, zostanie wydana decyzja o nadaniu bądź
odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia
danego roku.

-do 30 października danego roku, zostanie wydana decyzja o nadaniu bądź
odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia
danego roku

VII

Opłaty
 brak

VIII

Tryb odwołania
 do Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy
Niedrzwica Duża w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

IX

Uwagi
 brak
Opracował

Sprawdził

Zatwierdził

Teresa Próchnicka

Renata Leszcz

Ryszard Golec

