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KARTA INFORMACYJNA Awans zawodowy nauczycieli
Podstawa prawna

1. Art. 9a-9i ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (t.j.
Dz.U. z 2019 r., poz. 2215)
2. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j.
Dz.U. z 2020 r., poz. 2200)

Wymagane dokumenty

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
Komplet dokumentów zgodnie z § 9 rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca
2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2200):
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego – także kopię
aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za
zgodność z oryginałem;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego
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
przez nauczyciela 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.

Komórka odpowiedzialna
za prowadzenie sprawy

Biuro Edukacji i Spraw Społecznych /Referat Edukacji i Wychowania

Miejsce składania
dokumentów

Biuro Obsługi Klienta ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych

Termin załatwienia sprawy

W zależności od złożenia przez nauczyciela wniosku o wszczęcie
postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego: do
wniosków złożonych do 30 czerwca danego roku decyzje muszą być
wydane w terminie do 31 sierpnia danego roku, natomiast do wniosków
złożonych do 31 października danego roku decyzje muszą być wydane w
terminie do 31 grudnia danego roku

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jej otrzymania do
Kuratora Oświaty we Wrocławiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta
Wałbrzycha. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta ul.
Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych. Nie podlega opłacie skarbowej
Numer telefonu, pod którym udzielane są informacje: 074 66 55 312

Informacje dodatkowe

