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Sprawa 
Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego 

 

Podstawa Prawna 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: z 2018 r., poz. 967 z poźn. 

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). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1575). 
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Jednostka odpowiedzialna 
Stanowisko ds. oświaty 

tel.: 784 355 159 lub 95 768 01 30 

 

Wymagane dokumenty 

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 

wraz z załącznikami:  

 poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających 

posiadane kwalifikacje zawodowe,  

 poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopia aktu 

nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, 

 kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez 

dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,  

 kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez 

dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, 

  zaświadczenie dyrektora szkoły o: 

- 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, 

- dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, 

- dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju 

zawodowego, 

- 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. 

Opłaty Postępowanie nie podlega opłatom 

Termin załatwienia sprawy 

Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego  

w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.  

Jeżeli wniosek zostanie złożony do 30 czerwca danego roku decyzja zostanie wydana  

w terminie do 31 sierpnia danego roku. Jeżeli wniosek zostanie złożony  

do 31 października danego roku decyzja zostanie wydana w terminie do 31 grudnia danego 

roku. 

Tryb odwoławczy 

Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora 

Oświaty za pośrednictwem Wójta Gminy Bierzwnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji. 

Uwagi 

 I część egzaminu - prezentacja, w trakcie, której nauczyciel może posłużyć się 

materiałami, potwierdzającymi realizację omawianych osiągnięć oraz spełnienie 

wymagań egzaminacyjnych, 

 II część egzaminu - pytania członków komisji, dotyczące wymagań określonych  

w § 7 ust 2 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu, 

 Nauczyciel, który nie zdał egzaminu przed komisją, może ponownie złożyć wniosek  

o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela  

i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy,  

z tym że nauczyciel kontraktowy może ponownie przystąpić do egzaminu przed 

komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole. 

 Załączony formularz wniosku nie jest obowiązkowy. 

Dokumenty do pobrania 
zał. nr 1 -  formularz wniosku 
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