Zakończenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zadanie

Termin

Komentarz

Zakończenie
stażu.

Staż na stopień nauczyciela
dyplomowanego trwa 2 lata i 9
miesięcy. Nauczyciel mianowany
może rozpocząć staż na stopień
nauczyciela dyplomowanego nie
później niż 14 dni od dnia
rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek
złożony do dyrektora. Jeśli więc
nauczyciel złożył wniosek nie 1
września lecz później, staż kończy
się adekwatnie do terminu
rozpoczęcia np. jeśli wniosek został
złożony np. 10 września staż
zakończy się 9 czerwca.

Jeśli okres nieobecności w
trakcie stażu trwa
nieprzerwanie dłużej niż
miesiąc, staż zostaje
przedłużony o czas
nieobecności. Do okresu
nieobecności nie wlicza się
urlopu wypoczynkowego. W
przypadku nieobecności
nauczyciela związanej z
urlopem macierzyńskim lub
rodzicielskim trwającym nie
dłużej niż rok i 6 miesięcy
staż przedłuża się o ten
okres.

Złożenie
sprawozdania
do dyrektora.

30 dni od dnia zakończenia stażu
przez nauczyciela.

Wystąpienie
przez dyrektora
do rady
rodziców o
opinię na temat
pracy
nauczyciela.

Najlepiej niezwłocznie po
zakończeniu stażu przez
nauczyciela. W przedszkolach
niepublicznych w których nie ma
obowiązku tworzenia rad rodziców
wymóg ten nie stosuje się.

Rada rodziców przedstawia
opinię w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania pisma dyrektora.
Brak opinii nie wstrzymuje
procedury dokonywania
oceny dorobku przez
dyrektora.

Dokonanie
oceny dorobku
zawodowego
nauczyciela
przez dyrektora.

W ciągu 21 dni od dnia otrzymania
sprawozdania.

Dyrektor dokonując oceny
dorobku zawodowego bierze
pod uwagę stopień realizacji
planu rozwoju zawodowego
nauczyciela. W przypadku
oceny negatywnej za okres
stażu nauczycielowi
przysługuje odwołanie w
ciągu 14 dni od daty
otrzymania oceny do organu
sprawującego nadzór
pedagogiczny; organ ma 21
dni na rozpatrzenie
odwołania; jeśli nie dotrzyma
tego terminu, nauczyciel
może jest dopuszczony do
rozmowy przed komisją

kwalifikacyjną. Jeśli zostanie
utrzymana ocena negatywna
nauczyciel może na swój
wniosek po otrzymaniu
zgody dyrektora odbyć
dodatkowy staż trwający 9
miesięcy.
Wydanie
zaświadczenia
przez dyrektora.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny
dorobku, brak ustawowego
terminu (niezwłocznie).

Zaświadczenie zawiera
informacje o:
– wymiarze zatrudnienia oraz
nauczanym przedmiocie lub
rodzajach prowadzonych
zajęć w okresie odbywania
stażu i w dniu wydania
zaświadczenia
– dacie zatwierdzenia planu
rozwoju zawodowego
– dacie złożenia
sprawozdania z realizacji
planu rozwoju zawodowego
– uzyskanej ocenie dorobku
zawodowego za okres stażu i
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

Po uzyskaniu od dyrektora pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zaświadczenia nauczyciel
może wnioskować o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Zadanie
Nauczyciel musi złożyć do
właściwego Kuratora
Oświaty (za pośrednictwem
Delegatury Kuratorium) na
piśmie, wniosek o wszczęcie
postępowania
kwalifikacyjnego, do którego
dołącza;
- poświadczone kopie
dokumentów

Termin
W ciągu 3 lat od momentu
uzyskania pozytywnej oceny
dorobku zawodowego. Jeśli
nauczyciel złoży wniosek do
organu prowadzącego do 30
czerwca komisja musi zebrać
się do 31 sierpnia. Kolejny
termin składania wniosków do 31 października. Wtedy
wniosek zostanie

Komentarz
Różne kuratoria wymagają różnych
sposobów potwierdzania za
zgodność z oryginałem, kopii
składanych dokumentów. Najczęściej
wymagane jest potwierdzenie przez
notariusza. Jeśli któryś z
dokumentów potwierdzających
kwalifikacje wydany jest na
poprzednie nazwisko do
dokumentów należy dołączyć kopię

potwierdzających posiadane
kwalifikacje
- poświadczoną kopię aktu
nadania stopnia nauczyciela
mianowanego
- zaświadczenie
(zaświadczenia) wydane
przez dyrektora (oryginał)
- opis i analizę wymagań
określonych w §8 ust 2
rozporządzenia w sprawie
awansu zawodowego ze
wskazaniem uzyskanych
efektów
- jeśli ktoś wybrał jako jedno
z działań zdobycie
umiejętności posługiwania
się jęz. obcym w stopniu
zaawansowany dołącza
poświadczoną kopię
dyplomu lub świadectwa
potwierdzającego
zaawansowaną znajomość
jęz. obcego

rozpatrzony do końca
grudnia.

Organ nadzoru
pedagogicznego po
otrzymaniu wniosku
dokonuje jego analizy
formalnej.

Jeśli wniosek lub dołączone
dokumenty nie spełniają
wymogów formalnych, organ
`wskazuje stwierdzone braki
i wzywa nauczyciela do ich
usunięcia w ciągu 14 dni
wraz z pouczeniem, że ich
nieusunięcie w
wyznaczonym terminie
spowoduje pozostawienie
wniosku bez rozpoznania.
Organ sprawujący nadzór
pedagogiczny powiadamia
na piśmie o terminie
posiedzenia komisji, co
najmniej 14 dni wcześniej

Organ sprawujący nadzór
pedagogiczny powołuje
komisję kwalifikacyjną w
skład, której wchodzą:
 Przedstawiciel organu

dowodu osobistego również
potwierdzonego za zgodność z
oryginałem.
Akt nadania stopnia nauczyciela
mianowanego może potwierdzić za
zgodność z oryginałem organ
prowadzący, którym ten akt wydał.
Nauczyciele, którzy w trakcie stażu
na kolejny stopień awansu podnieśli
swoje kwalifikacje (np. akt nadania
stopnia nauczyciela mianowanego
otrzymali mając ukończone studia
licencjackie, a w trakcie stażu na
stopień nauczyciela dyplomowanego
ukończyli studia magisterskie)
powinni wystąpić z pismem do
dyrektora o wydanie nowego aktu
nadania stopnia nauczyciela
mianowanego uwzględniającego
aktualne kwalifikacje. Dyrektor
wydając nowy akt powołuje się na
art. 9f Karty Nauczyciela
Nauczyciel, który w trakcie stażu
zmieniał miejsce zatrudnienia
powinien dołączyć zaświadczenia o
wymiarze zatrudnienia, nauczanym
przedmiocie oraz rodzaju
prowadzonych zajęć w dniu wydania
zaświadczenia ze wszystkich tych
miejsc, w których realizował staż. To
samo dotyczy nauczyciela, który jest
zatrudniony w kilku miejscach
jednocześnie w wymiarze niższym niż
połowa obowiązkowego wymiaru
zajęć.

sprawującego nadzór
pedagogiczny, jako
przewodniczący komisji
 przedstawiciel organu
prowadzącego, jeśli
przed komisją staje
dyrektor przedszkola
 Dyrektor szkoły
 Trzej eksperci z listy
ekspertów ustalonej
przez MEN
Na wniosek nauczyciela w
komisji może brać udział
przedstawiciel związku
zawodowego.
Jako obserwator w
posiedzeniu komisji może
brać udział przedstawiciel
organu prowadzącego, jeśli
nie wchodzi w skład komisji
(jeśli przed komisją staje
nauczyciel, a nie dyrektor)
Komisja kwalifikacyjna
analizuje dorobek
nauczyciela mianowanego w
oparciu o złożone
dokumenty, w szczególności
opis i analizę wymagań.
Następnie zadaje pytania
dotyczące wpływu podjętych
działań na podniesienie
jakości pracy przedszkola
Po zakończeniu rozmowy
każdy z członków komisji
ocenia spełnianie wymagań
w skali od 0 do 10.
Komisja wylicza z
przyznanych punktów
średnią arytmetyczną. Jeżeli
liczba członków komisji jest
większa niż 3 odrzuca się
jedną najwyższą i jedną
najniższą ocenę.
Nauczyciel uzyskał
akceptację komisji, jeżeli
średnia przyznanych
punktów wyniosła, co
najmniej 7.
Po zakończeniu obrad
komisji przewodniczący
komisji wręcza

nauczyciela składającego
wniosek oraz członków
komisji.

Nauczyciel mianowany ubiegający się
o stopień nauczyciela
dyplomowanego może uwzględnić w
dokumentacji również działania
zrealizowane od momentu uzyskania
stopnia nauczyciela mianowanego a
przed rozpoczęciem stażu na stopień
nauczyciela dyplomowanego.

W czasie posiedzenia
komisji.

W chwili ogłoszenia
wyników.

nauczycielowi zaświadczenie
o uzyskaniu akceptacji
komisji.
Organ sprawujący nadzór
pedagogiczny wydaje
nauczycielowi akt nadania
stopnia nauczyciela
dyplomowanego.
Nauczyciele, którzy
otrzymali akceptację komisji
do 31 sierpnia, otrzymują
podwyżkę wynagrodzenia
od 1 września, a ci, którzy
zakończyli pozytywnie
postepowanie kwalifikacyjne
po 31 października
otrzymują wyższą pensję od
stycznia

Nie określono terminu.
Wkrótce po odbyciu
posiedzenia komisji.
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