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31.01.2017r.
AKTUALIZACJA
z dnia
14.07.2017r.

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
Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego:
• do dnia 30 czerwca danego roku, otrzymają decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia
awansu w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku,
• do dnia 31 października danego roku, otrzymają decyzje o nadaniu lub odmowie nadania stopnia
awansu w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
WYMAGANE DOKUMENTY
•
•

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
Załączniki:
- poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych,
- poświadczona kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
- 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; 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, należy załączyć zaświadczenia ze
wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, dacie złożenia planu
rozwoju zawodowego, dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
informacji o uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz
dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił
miejsce zatrudnienia – także informację o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu
odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

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 z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jedn. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.);
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).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Samodzielne stanowisko: Główny specjalista ds. oświaty, 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 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30
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

