
Informacje dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Słupecki 

 

Podstawa prawna: 

 

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

art. 6a, art. 9c ust. 3.  

• Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                               

(Dz.U. z  2017 r.  poz. 2203 ze zm.) - art. 125.  

• 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) - § 4 ust. 5, § 9 ust. 1.  

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego                    

(Dz. U.  z 2017 r. poz. 1257 ze zm.); 

• ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1990 ze zm.). 

Termin załatwienia 

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia               

30 czerwca danego roku Starosta Słupecki wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania 

stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. 

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia                 

31 października danego roku, Starosta Słupecki wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie 

nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1, 

2. 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; 

3. 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; 

4. kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez 

dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 
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5. kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez 

dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem (§9 ust. 1 ww. rozporządzenia MEN                      

z 26 lipca 2018 r.). 

 

Miejsce składanie dokumentów 

Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca 

Tryb odwoławczy 

Od decyzji wydanej przez Starostę Słupeckiego przysługuje odwołanie do organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, tj. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia decyzji. 


