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REFERAT 
 

OŚWIATY 

  
Podstawa prawna: 
 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)  
 Rozporządzenie MENIS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego (Dz. U. 

Nr 260, poz. 2593, Dz. U. z 2007r. Nr 214, poz. 1580) 
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z 

późn. zm.) 
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY: 
 
Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z załącznikami (kopie 
poświadczone za zgodność z oryginałem): 
 

1) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe: 
2) Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, 
3) Zaświadczenie dyrektora szkoły lub placówki o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez 

niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania 
stażu; a 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, 

4) Zaświadczenie dyrektora szkoły lub placówki o dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, 
5) Zaświadczenie dyrektora szkoły lub placówki o dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji 

planu rozwoju zawodowego, 
6) Zaświadczenie dyrektora szkoły lub placówki o uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za 

okres stażu oraz dacie jej dokonania, a przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił 
miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu 
zatrudnienia. 

 
II. OPŁATY 
     Bez opłat 
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
 
Wnioski złożone do 30 czerwca będą rozpatrywane do 31 sierpnia danego roku, natomiast wnioski złożone do 31 
października będą rozpatrywane do 31 grudnia danego roku. O terminie egzaminu nauczyciel jest powiadamiany 14 dni 
przed wyznaczonym terminem. 
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA 
 
Referat Oświaty 
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY 
 
Nauczycielowi przysługuje odwołanie od wydanej decyzji do Lubelskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem 
Burmistrza Szczebrzeszyna w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 
 
VI. UWAGI 
 

Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego nauczyciel 
kontraktowy powinien złożyć w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. 
 

 


