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W sprawie:
Postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

1. Od czego zacząć?
Należy do 30 czerwca lub do 31 października danego roku złożyć wniosek o wszczęcie
postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
Do wniosku należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych – poświadczone kopie,
2) akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – poświadczona
kopia,
3) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub
rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania
stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce
zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze
niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej
połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich
szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej
dokonania, w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce
zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego
w poprzednim miejscu zatrudnienia.
2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?
Nie podlega opłacie
3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Wydział Edukacji i Sportu
(tel. 77 418 52 18, 77 418 53 81 wew. 164 – 167)
4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy?
Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub załączona do niego
dokumentacja nie spełnia wymogów formalnych, nauczyciel ubiegający się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego musi w ciągu 14 dni uzupełnić wskazane przez organ
nadający stopień awansu zawodowego braki. Jeżeli tego nie zrobi wniosek pozostaje bez
rozpatrzenia. Nauczyciel powiadamiany jest o terminie i miejscu posiedzenia komisji
egzaminacyjnej na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem komisji.
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5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę?
W dniu posiedzenia komisji egzaminacyjnej wydawane jest zaświadczenie o zdaniu
egzaminu. Decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego
wydawana jest do dnia 31 sierpnia danego roku, w przypadku złożenia wniosku do dnia 30
czerwca. Natomiast w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania
egzaminacyjnego do dnia 31 października w/w decyzja wydawana jest do dnia 31 grudnia
danego roku.
6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie:
▪

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018, poz. 967 t.j.),

▪

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)

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej – Biurze Obsługi Klienta
(II piętro obok Sekretariatu)
8. Co przysługuje wnioskodawcy?
▪
▪

Skarga do Starosty Kluczborskiego,
Odwołanie do Opolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Starosty Kluczborskiego
w terminie 14 dni od dnia doręczania decyzji.

9. Wzór wniosku do pobrania:
w Wydziale Edukacji i Sportu, pokój nr 311-313, na stronie internetowej powiatu
kluczborskiego pod adresem: www.powiatkluczborski.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej
Starostwa
Powiatowego
w Kluczborku
pod
adresem:
http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl
DODATKOWE UWAGI:
W skład komisji egzaminacyjnej powoływanej przez Zarząd Powiatu w Kluczborku wchodzi:
- przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
- przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
- dyrektor szkoły/placówki,
- dwóch ekspertów, posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony,
z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj
zajęć, co nauczyciel.
Na wniosek nauczyciela, do komisji może być powołany przedstawiciel wskazanego
we wniosku związku zawodowego.
Godziny urzędowania
Starostwa Powiatowego w Kluczborku:
Poniedziałek
godz. 8.00 – 16.00
Wtorek-Piątek
godz. 7.00-15.00
Opracowała: Anna Turczyńska

Zatwierdziła: Rozalia Słoniowska
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