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Nazwa usługi:
EGZAMIN NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PODSTAWA PRAWNA:
 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574,
z późn. zm.),
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).
WYMAGANE DOKUMENTY:
 Wniosek zawierający datę, nazwę i adres wnioskodawcy, nazwę i adres organu
właściwego do załatwienia sprawy oraz prośbę dotyczącą podjęcia postępowania
egzaminacyjnego.
 Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, akt nadania stopnia
nauczyciela kontraktowego – poświadczone kopie.
 Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) 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, łącznie w wymiarze co najmniej
połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich
szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) 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 o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego
w poprzednim miejscu zatrudnienia.
OPŁATY:
Brak
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia
30 czerwca danego roku, Starosta wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia
nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, a nauczycielom,
którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października
danego roku, Starosta wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela
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mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
Sposób załatwienia sprawy
Zaświadczenie, akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 17
I piętro, pokój nr 101
tel. 85 833 10 99
e-mail:oswiata@starostwo.pl
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (ul. Mickiewicza 46,
parter) lub w Wydziale Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia (ul. 3 Maja 17, I piętro, pokój nr
101). Po odbiór dokumentacji należy zgłosić się do Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony
Zdrowia (ul. 3 Maja 17, I piętro, pokój nr 101, tel. 85 833 10 99).
Kiedy:
Codziennie w godzinach pracy Starostwa, tj.: poniedziałek - piątek od 730 do 1530.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem
organu wydającego decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
UWAGI:
Brak
ZAŁĄCZNIKI:
Brak
CEL:
100% decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego wydanych
w terminie.

