Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza
PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO
Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I
SPORTU z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli z późniejszymi zmianami oraz USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela
1. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku
pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty.
2. Wnioski w sprawie awansu zawodowego należy kierować w formie pisemnej
do dyrektora gimnazjum. Składając wniosek należy podać podstawę prawną, na której
się opiera. Wniosek musi określać rodzaj i czas trwania stażu.
a. nauczyciel stażysta rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego,
bez składania wniosku, staż trwa 9 miesięcy; (art. 9d ust.1KN)
b. nauczyciel kontraktowy i mianowany rozpoczyna staż z początkiem roku
szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć,
na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły; staż trwa 2 lata i 9
miesięcy; (art. 9d ust.1KN)
c. w przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, nauczyciel
nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego;
d. wnioski są rejestrowane datą wpływu i zawierają kolejny numer;
e. wnioski przechowuje się w indywidualnych teczkach awansu zawodowego
nauczycieli;
3. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego
po przepracowaniu w szkole, co najmniej dwóch lat od dnia nadania poprzedniego
stopnia awansu zawodowego, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na
stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole, co najmniej roku
od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
4. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności
do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu
innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż
ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności
dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym
wymiarze.
5. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój
wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż
w pełnym wymiarze.
6. Dyrektor szkoły jest zobowiązany w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku nauczyciela
udzielić pisemnej odpowiedzi. Dyrektor szkoły udziela pisemnej informacji o terminie
rozpoczęcia stażu, zakończenia stażu, terminie przedłożenia planu rozwoju
zawodowego, złożenia sprawozdania i innych obowiązkach wynikających
z rozporządzenia o awansie zawodowym.
7. Nauczycielom stażystom i kontraktowym dyrektor szkoły na posiedzeniu rady
pedagogicznej przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych
opiekuna stażu, po wstępnej rozmowie z zainteresowanymi nauczycielami. (art. 9c ust.
4KN)
8. Dyrektor szkoły kieruje odpowiednie pisma do opiekunów z informacją o czasie
trwania stażu, zakresie obowiązków i wynagrodzeniu. Pismo należy umieścić
w teczkach akt osobowych opiekunów.
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9. Dyrektor szkoły zatwierdza plan rozwoju zawodowego napisany na cały okres stażu
w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy
ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian:
a. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi projekt planu rozwoju
zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
b. Nauczyciel kontraktowy i mianowany projekt planu rozwoju zawodowego
załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu.
c. Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju
zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć
projekt dyrektorowi szkoły.
d. Plany rozwoju zawodowego przechowywane są w indywidualnych teczkach
nauczycieli realizujących awans zawodowy;
e. Każdy plan rozwoju zawodowego zawiera:
- imię i nazwisko nauczyciela,
- wymagane kwalifikacje,
- dodatkowe kwalifikacje,
- nauczane przedmioty,
- długość odbywanego stażu,
- data rozpoczęcia stażu,
- nazwisko opiekuna stażu.
f. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela
kontraktowego uwzględnia w swoim planie rozwoju:
- specyfikę szkoły,
- realizację zadań związanych z poznawaniem szkoły,
- uczestnictwo w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez
opiekuna stażu lub innych nauczycieli (dwa razy w miesiącu),
- prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
szkoły(jeden raz w miesiącu),
- uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
g. W przypadku nie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego dyrektor
zobowiązany jest udzielić nauczycielowi odpowiednich wskazówek
i wyznaczyć nowy termin na dokonanie poprawek, nie krótszy niż 7 dni.
10. Nauczyciel po zakończeniu stażu składa dyrektorowi szkoły pisemne sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego. Sprawozdanie należy przedłożyć w terminie
30 dni od zakończenia stażu.
11. Nauczyciel opiekun stażu po zakończeniu stażu przez nauczyciela stażystę lub
kontraktowego opracowuje pisemny projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela
za okres stażu i przedkłada go dyrektorowi szkoły w terminie 14 dni od zakończenia
stażu.
12. Dyrektor szkoły po zakończeniu stażu przez nauczyciela w formie pisemnej zwraca
się do rady rodziców o zaopiniowanie pracy nauczycieli stażystów, kontraktowych
i mianowanych. Rada w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia opiniuje pracę
nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania,
Opinia rodziców w formie pisemnej jest przechowywana w teczce stażysty
w segregatorze „Awans zawodowy nauczyciela”.
13. Nauczyciele odbywający staż podlegają nadzorowi pedagogicznemu w zakresie:
- obserwacji lekcji przez dyrektora szkoły zgodnie z harmonogramem,
- obserwacji zajęć przez opiekuna stażu,
- obserwowania lekcji u opiekuna stażu lub innych nauczycieli,
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- udziału w lekcjach koleżeńskich, pokazowych, diagnozujących.
Nauczyciel, w trakcie stażu zobowiązany jest do dokumentowania swojej pracy w sposób
pisemny (gromadzi konspekty, scenariusze lekcji hospitowanych, arkusze hospitacyjne...)
14. Nad opiekunami stażu pełni nadzór dyrektor szkoły.
15. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie
trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c
ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie
w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres
dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.
16. Ocenę dorobku zawodowego sporządza dyrektor szkoły.
- Ocena dorobku zawodowego sporządzana jest na piśmie i zawiera
uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania (art. 9
c ust. 8 K N).
- Ocena dorobku zawodowego może być pozytywna lub negatywna
(art. 9 c ust. 8 K N).
- Dyrektor uwzględnia przy ocenie okres całego stażu i bierze pod uwagę
ocenę dorobku za okres stażu w innej szkole w trybie art. 9 f ust. 3 KN
(Należy umieścić w ocenie odpowiednią informację o uwzględnieniu
oceny dorobku w innej szkole).
17. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły,
w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem
stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.
a) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego –
po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu
i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;
b) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady
rodziców.
18. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie
odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania
pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może
złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia
otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku
niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są
do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
19. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub
egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, wydaje decyzję
o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia
31 sierpnia danego roku.
20. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku,
właściwy organ, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu
zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
21. Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom
wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor
szkoły lub określony organ, wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania
odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom
wykształcenia.
22. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący;
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b) przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli
zespół taki nie został w tej szkole powołany - nauczyciel mianowany lub
dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły
lub placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w których nie są
zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani - nauczyciel
kontraktowy;
c) opiekun stażu;
d) W pracach komisji kwalifikacyjnej, o ile nie wchodzi w ich skład, może
brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu
prowadzącego szkołę nadzór organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
e) Na wniosek nauczyciela w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi
przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
23. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed
komisjami, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą
dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że:
a) nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie
odpowiednio do rozmowy z komisją kwalifikacyjną lub do egzaminu przed
komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole;
b) nauczyciel mianowany w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji
przed kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji
kwalifikacyjnej jest obowiązany do odbycia stażu w wymiarze określonym
w art. 9c ust. 1 pkt 2.
24. Komisja kwalifikacyjna lub egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie
odpowiednio o akceptacji lub zdaniu egzaminu. Rejestr wydanych zaświadczeń
prowadzi odpowiednio dyrektor szkoły lub organ, który powołał komisję.
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