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NAZWA USŁUGI
PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Nauczycieli kontraktowych, zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Sicienko, którzy spełnili
warunki do ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego.
CZAS REALIZACJI I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA
•

•

•

•

•

•
•

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel kontraktowy
zobowiązany jest złożyć w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za
okres stażu.
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.
Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja dołączona
do tego wniosku nie spełniają wymagań formalnych, organ nadający stopień awansu
zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich
usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje
pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
O terminie i miejscu egzaminu organ nadający stopień awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego 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:
o I część - prezentacja dorobku zawodowego;
o II część - odpowiedzi na pytania członków komisji dotyczące wymagań
określonych w art. 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli.
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.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Załączniki:

•
•
•

•
•
•

kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym
przedmiocie / rodzaju zajęć prowadzonych 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 przez
nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu; przyczynach wydłużenia okresu
stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d
ust. 5 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;
kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność
z oryginałem.
OPŁATY - brak
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, za
pośrednictwem Wójta Gminy Sicienko, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
PODSTAWA PRAWNA
•
•

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze 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.).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Oświaty, Kultury i Sportu, pokój nr 16
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 742, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 7.30 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.00
INFORMACJE DODATKOWE
•

Postępowanie egzaminacyjne zakończone jest wydaniem decyzji administracyjnej przez Wójta
Gminy Sicienko o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego.

FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
Załącznik 2: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

