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1. NAZWA USŁUGI 

Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez  Gminę Miejską Turek 
 
 

2. NAZWA KOMÓRKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ DANEJ USŁUGI 

Wydział Spraw Społecznych (pokój 120) 

Urzędu Miejskiego w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 

Tel. (63) 289-61-45/44  
 

3. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA DANEJ SPRAWY 

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego: 

• do 30 czerwca danego roku zostanie wydana decyzja o nadaniu bądź odmowie nadania 

   stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 sierpnia danego roku, 

• do 31 października danego roku zostanie wydana decyzja o nadaniu bądź odmowie nadania 

   awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. 
 

4. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZAŁATWIENIA DANEJ SPRAWY 

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 

Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodnośc z oryginałem: 

1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, 

2. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, 

3. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: 

    • 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, 

          • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, 

          • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,  

        • 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. 
 

5. WYSOKOŚĆ OPŁAT SKARBOWYCH I INNYCH 

Wolne od opłaty skarbowej. 
 

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW  

Biuro Obsługi Klienta (parter) 

Urzędu Miejskiego w Turku 

ul. Kaliska 59 

62-700 Turek 

 



7. INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYM SPOSOBIE ODWOŁANIA 

Od decyzji o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego przysługuje         

odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

 

8. PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 

     z późn. zm.),  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie 

   uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393 

      z późn.zm.),  

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 

     z 2000 r. nr 98, poz.1071 z późn. zm.). 

 

WZORY DOKUMENTÓW 

1. WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO  

     (plik do pobrania) 

2. ZAŚWIADCZENIE DYREKTORA SZKOŁY 

     (plik do pobrania) 

 

 


