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Awans zawodowy nauczycieli – uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego 
 

  

I. Podstawa prawna dla postępowania:  
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215); 

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735); 

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584 z późn. zm.); 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200); 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289). 

 

 

  

II. Przesłanki postępowania oraz wymagane dokumenty: 

 

1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, z wyłączeniem 

nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela              

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), obejmuje: 

1) 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; 

2) 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; 

3)kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły                  

za zgodność z oryginałem; 

4)kopię oceny dorobku zawodowego, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem. 

 

  

III. Miejsce składania dokumentów: 
 

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku 

ul. Piastowska 2B 

I piętro, pokój nr 103 

od poniedziałku do piątku 730-15 30 

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Brzesku 

ul. Głowackiego 51 

II piętro, pokój nr 213 

 od poniedziałku do piątku 730-15 30 

 

 

 

 

 

IV. Termin załatwienia sprawy: 
 

https://sip.lex.pl/#/document/16790821?unitId=art(9(d))ust(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16790821?unitId=art(9(d))ust(5(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16790821?unitId=art(9(f))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16790821?unitId=art(9(f))ust(4)&cm=DOCUMENT


Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w terminie do dnia 30 

czerwca danego roku - Starosta Brzeski wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu 

zawodowego 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 Brzeski wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania 

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

  

V. Sposób załatwienia sprawy:  
 

W świetle art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2215) warunkiem nadania stopnia nauczyciela mianowanego jest: 

- spełnianie wymagań kwalifikacyjnych, 

- odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, 

- zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. 

Postępowanie składa się z dwóch etapów: 

- I etap (szkolny) - w trakcie którego nauczyciel odbywa staż i uzyskuje pozytywną oceną dorobku 

zawodowego, 

- II etap (zewnętrzny) – postępowanie administracyjne rozpoczynane na wniosek nauczyciela skierowany 

do organu prowadzącego szkołę/placówkę. W toku tego postępowania komisja egzaminacyjna - powołana 

przez organ prowadzący szkołę, ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania 

stopnia nauczyciela mianowanego.  

  

VI. Procedura odwoławcza:  

 

Od wydanej decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi przysługuje 

odwołanie do Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania,              

za pośrednictwem Starosty Brzeskiego. 

Odwołanie można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Brzesku: 

 

w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku 

ul. Piastowska 2B 

I piętro, pokój nr 103 

od poniedziałku do piątku 730-15 30 

w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzesku 

ul. Głowackiego 51 

II piętro, pokój nr 213 

 od poniedziałku do piątku 730-15 30 

 

lub za pośrednictwem poczty. 

  

VII. Uwagi:  

 

Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny 

dorobku zawodowego za okres stażu. Postępowanie egzaminacyjne rozpoczyna się od analizy formalnej dokumentacji 

załączonej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Jeżeli wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań 

formalnych organ prowadzący szkołę wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela                    do ich 

usunięcia w terminie 14 dni, wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku 

bez  rozpatrzenia.  

Organ prowadzący szkołę powiadamia nauczyciela kontraktowego, który złożył wniosek o podjęcie postępowania 

egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzania egzaminu, na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji. 

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący 

szkołę.  

Komisja egzaminacyjna zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju 

zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel: 

1) prezentuje dorobek zawodowy, 

2) prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez: 

a) zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą,                                         

z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa, 

b) wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych; 

   3) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia  nauczyciela 

mianowanego. 



Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego: 

1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań 

mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których 

mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na 

rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem 

lub pełnioną funkcją, 

2) umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej, 

3) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia, 

4) umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy, 

5) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia 

zawodowego, 

6) umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i 

cywilizacyjnych, 

7) umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej                              lub 

postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, 

8) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych                                     i 

informatycznych. 

Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej sporządzany jest protokół zawierający w szczególności uzyskaną                          przez 

nauczyciela punktację wraz z jej uzasadnieniem oraz pytania zadane nauczycielom w czasie egzaminu                          wraz z 

informacją  o udzielanych przez nauczyciela odpowiedziach. 

Protokoły i dokumentacja komisji egzaminacyjnej przechowywane są przez organ powołujący komisję. Stopień awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego w drodze decyzji administracyjnej nadaje Starosta Brzeski. 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16790821?unitId=art(9(e))ust(3)&cm=DOCUMENT

