ROZPORZ DZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje:
§ 1. Rozporz dzenie okre la sposób odbywania sta u, rodzaj dokumentacji zał czanej do wniosku nauczyciela o podj cie post powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, zakres wymaga do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, wzory zawiadcze o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania
stopni awansu zawodowego.
§ 2. Ilekro w rozporz dzeniu jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela – rozumie si przez to ustaw z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
2) nauczycielu – rozumie si przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1, 1a i 2 pkt 1 – 3 Karty Nauczyciela;
3) szkole bez bli szego okre lenia – rozumie si przez to jednostki organizacyjne,
o których mowa w art. 1 ust. 1, 1a i 2 pkt 1 – 2 Karty Nauczyciela;
4) dyrektorze szkoły – rozumie si przez to osoby kieruj ce jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 1 ust. 1, 1a i 2 pkt 1 – 2 Karty Nauczyciela;
5) uczniach – rozumie si przez to tak e słuchaczy i wychowanków.
§ 3.1. Nauczyciel sta ysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju
zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpocz cia zaj
1)

.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rz dowej - o wiata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203,
poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845.
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2. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, projekt planu rozwoju zawodowego zał cza do wniosku o rozpocz cie sta u skierowanego do dyrektora
szkoły.
3. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela
w terminie 30 dni od dnia rozpocz cia zaj

lub zwraca go nauczycielowi do popra-

wy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezb dnych zmian.
4. Nauczyciel obowi zany jest niezwłocznie poprawi projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedło y

projekt

dyrektorowi szkoły.
5. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela,
ust. 2 - 4 stosuje si odpowiednio.
§ 4.1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywaj cemu sta warunki do:
1) obserwacji zaj

dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych

w szkole, w szczególno ci zaj
przedmiotu lub rodzaju zaj

prowadzonych przez nauczyciela tego samego

w tej samej lub innej szkole;

2) udziału w formach kształcenia ustawicznego, je eli wynika to z zatwierdzonego
planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły;
3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innych placówek i instytucji o wiatowych.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania sta u dyrektor
szkoły mo e pisemnie zobowi za nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmieni nauczycielowi opiekuna sta u.
3. W czasie trwania sta u nauczyciel mo e wprowadza zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgod dyrektora szkoły.
4. W terminie 30 dni od dnia zako czenia sta u nauczyciel składa dyrektorowi
szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
§ 5. Opiekun sta u przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres sta u w terminie 14 dni od dnia zako czenia sta u
przez nauczyciela.
§ 6.1. Nauczyciel sta ysta ubiegaj cy si o awans na stopie nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania sta u powinien w szczególno ci:
1) poznawa organizacj , zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisy zwi zane z funkcjonowaniem szkoły;
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b) sposób prowadzenia dokumentacji obowi zuj cej w szkole;
c) przepisy dotycz ce zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
i pracy;
2) uczestniczy jako obserwator w zaj ciach prowadzonych przez opiekuna sta u lub
innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zaj

w miesi cu,

oraz omawia z prowadz cym obserwowane zaj cia;
3) prowadzi zaj cia z uczniami, w obecno ci opiekuna sta u lub dyrektora szkoły,
w wymiarze co najmniej jednej godziny zaj

w miesi cu, oraz omawia je z oso-

b , w obecno ci której zaj cia zostały przeprowadzone;
4) uczestniczy w wewn trzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2. Wymagania niezb dne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego
obejmuj :
1) znajomo

organizacji, zada i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel

odbywał sta ;
2) umiej tno

prowadzenia zaj

w sposób zapewniaj cy wła ciw realizacj statu-

towych zada szkoły, w której nauczyciel odbywał sta ;
3) znajomo

rodowiska uczniów, ich problemów oraz umiej tno

współpracy ze

rodowiskiem uczniów;
4) umiej tno

omawiania prowadzonych i obserwowanych zaj

.

§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegaj cy si o awans na stopie nauczyciela
mianowanego w okresie odbywania sta u powinien w szczególno ci:
1) uczestniczy w pracach organów szkoły zwi zanych z realizacj

zada

dydak-

tycznych, wychowawczych, opieku czych lub innych wynikaj cych ze statutu
szkoły oraz potrzeb szkoły i rodowiska lokalnego;
2) pogł bia wiedz i umiej tno ci zawodowe, samodzielnie lub przez udział w ró nych formach kształcenia ustawicznego;
3) poznawa przepisy dotycz ce systemu o wiaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotycz ce
pomocy społecznej lub post powania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły
- z uwzgl dnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa sta .
2. Wymagania niezb dne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
obejmuj :
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1) umiej tno

organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji

własnych działa , a tak e oceniania ich skuteczno ci i dokonywania zmian w tych
działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiej tno

samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy

z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;
2) umiej tno

uwzgl dniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki

rodowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
3) umiej tno
4) umiej tno

wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

oraz ogólnych zagadnie z zakresu o wiaty, pomocy społecznej lub post powania
w sprawach nieletnich, w rozwi zywaniu problemów zwi zanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zada ;
5) umiej tno

posługiwania si przepisami dotycz cymi systemu o wiaty, pomocy

społecznej lub post powania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania
szkoły, w której nauczyciel odbywał sta .
§ 8.1. Nauczyciel mianowany ubiegaj cy si o awans na stopie nauczyciela
dyplomowanego w okresie odbywania sta u powinien w szczególno ci:
1) podejmowa

działania maj ce na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,

w tym doskonalenie umiej tno ci stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
2) realizowa zadania słu

ce podniesieniu jako ci pracy szkoły;

3) pogł bia wiedz i umiej tno ci słu

ce własnemu rozwojowi oraz podniesieniu

jako ci pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w ró nych formach kształcenia
ustawicznego
- z uwzgl dnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa sta .
2. Wymagania niezb dne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
obejmuj :
1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opieku czej na skutek wdro enia działa maj cych na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jako ci pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których
mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zada odpowiednio na rzecz o wiaty, pomocy społecznej lub po-
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st powania w sprawach nieletnich, w zwi zku z zajmowanym stanowiskiem lub
pełnion funkcj ;
2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
3) umiej tno

dzielenia si wiedz i do wiadczeniem z innymi nauczycielami, w tym

przez prowadzenie otwartych zaj

, w szczególno ci dla nauczycieli sta ystów

i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zaj

dla nauczycieli w ramach we-

wn trzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zaj

;

4) realizacj co najmniej trzech z nast puj cych zada :
a) opracowanie i wdro enie programu działa

edukacyjnych, wychowawczych,

opieku czych lub innych zwi zanych odpowiednio z o wiat , pomoc

spo-

łeczn lub post powaniem w sprawach nieletnich,
b) wykonywanie zada doradcy metodycznego, egzaminatora okr gowej komisji
egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj cych si

o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw pro-

gramów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podr czników lub
rodków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - tak e
konsultanta współpracuj cego z Centrum Edukacji Artystycznej,
c) poszerzenie zakresu działa

szkoły, w szczególno ci dotycz cych zada

dy-

daktycznych, wychowawczych lub opieku czych,
d) uzyskanie umiej tno ci posługiwania si j zykiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli j zyków obcych - uzyskanie umiej tno ci
posługiwania si drugim j zykiem obcym na poziomie zaawansowanym,
e) wykonywanie zada

na rzecz o wiaty, pomocy społecznej lub post powania

w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorz dowymi lub innymi podmiotami,
f) uzyskanie innych znacz cych osi gni
5) umiej tno

w pracy zawodowej;

rozpoznawania i rozwi zywania problemów edukacyjnych, wycho-

wawczych lub innych, z uwzgl dnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której
nauczyciel jest zatrudniony.
§ 9.1. Dokumentacja zał czona do wniosku o podj cie post powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrze eniem ust. 2, obejmuje:
1) dokumenty potwierdzaj ce posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego tak e akt nadania stopnia
awansu zawodowego – oryginały lub po wiadczone kopie;
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2) za wiadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w dniu wydania za wiadczenia oraz w okresie odbywania sta u; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania sta u zmienił
miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w ka dej
w wymiarze ni szym ni połowa obowi zuj cego wymiaru zaj
rze co najmniej połowy obowi zuj cego wymiaru zaj

, ł cznie w wymia-

, nale y zał czy za wiad-

czenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie sta u,
je eli zatrudnienia nie mo na udokumentowa na podstawie wiadectw pracy;
3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji;
4) ocen

dorobku zawodowego za okres sta u, a w przypadku nauczyciela, który

w okresie odbywania sta u zmienił miejsce zatrudnienia - tak e ocen za okres
sta u odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;
5) w przypadku nauczyciela mianowanego – dokumentacj potwierdzaj c spełnianie wymaga okre lonych w § 8 ust. 2.
2. Dokumentacja składana przez nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3
Karty Nauczyciela, zał czona do wniosku o podj cie post powania kwalifikacyjnego
lub egzaminacyjnego, obejmuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5, zawiadczenie pracodawcy o spełnieniu wymaga dotycz cych okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowi zku

wiadczenia pracy,

wymaganych do zło enia

wniosku, je eli okresów tych nie mo na udokumentowa na podstawie wiadectw
pracy, a ponadto:
1) w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły –
sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmuj ce w szczególno ci charakterystyk
i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzgl dnieniem wyników
mierzenia jako ci pracy szkoły oraz programu rozwoju szkoły, z zastrze eniem pkt
4;
2) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela –
sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy zawieraj ce informacj o sposobie realizacji
zada zwi zanych z zajmowanym stanowiskiem, uwzgl dniaj ce w szczególno ci
problematyk zwi zan z wykonywaniem zada z zakresu nadzoru pedagogicznego, z zastrze eniem pkt 4;
3) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela –
dokumentacj

potwierdzaj c

dorobek zawodowy zwi zany z realizowaniem,

w okresie ostatnich 3 lat, zada odpowiednio na rzecz o wiaty, pomocy społecznej lub post powania w sprawach nieletnich, z zastrze eniem pkt 4;
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4) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 5 Karty Nauczyciela – odpowiednio sprawozdanie z okresu pracy na stanowisku dyrektora lub stanowisku,
na którym wymagane s kwalifikacje pedagogiczne lub dokumentacj potwierdzaj c

dorobek zawodowy w okresie urlopowania albo zwolnienia z obowi zku

wiadczenia pracy, a tak e dokumentacj , o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Do wniosku o podj cie post powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego
nauczyciele mog zał czy , poza dokumentacj wymienion w ust. 1 i 2, inn dokumentacj

wiadcz c o ich osi gni ciach zawodowych.

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest przedstawiana, z zastrzeeniem ust. 5, w nast puj cej formie:
1) opisu i analizy realizacji wymaga , o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 – 3, ze
wskazaniem w szczególno ci wpływu podejmowanych działa na podniesienie jako ci realizowanego w szkole procesu dydaktyczno – wychowawczego;
2) sprawozdania z realizacji wybranych zada , o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4,
oraz uzyskanych efektów;
3) dyplomów lub wiadectw potwierdzaj cych zaawansowan znajomo
cego

w

rozumieniu

rozporz dzenia

Ministra

Edukacji

j zyka obNarodowej

i Sportu z dnia 10 wrze nia 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre lenia szkół i wypadków, w których mo na zatrudni

nauczycieli niemaj cych wy szego wykształcenia lub uko czonego zakładu

kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288 oraz z 2004 r. Nr 122, poz.
1290) - w przypadku realizacji zadania, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d;
4) opisu i analizy co najmniej dwóch przypadków rozpoznania i rozwi zania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, o których mowa w § 8 ust. 2
pkt 5;
5) za wiadcze i innych dokumentów potwierdzaj cych pełnienie funkcji, prowadzenie działa

lub wykonywanie zada zwi zanych ze spełnianiem wymaga

okre-

lonych w § 8 ust. 2, je eli nie wynika to z planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji.
5. W przypadku nauczycieli przedmiotów artystycznych dokumentacja, o której
mowa w ust. 1 pkt 5, mo e by przedstawiona równie w innej formie, zwi zanej
z ich działalno ci artystyczn .
§ 10. Organ powołuj cy komisj kwalifikacyjn lub komisj egzaminacyjn dla
nauczyciela ubiegaj cego si o stopie awansu zawodowego, ustalaj c skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów o specjalno ci zawodowej odpowiadaj cej ty-
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powi i rodzajowi szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, oraz specjalno ci zawodowej nauczyciela, a ponadto:
1) w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub
nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela – eksperta zatrudnionego na stanowisku odpowiadaj cym stanowisku nauczyciela;
2) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela –
eksperta pełni cego z wyboru funkcj zwi zkow .
§ 11.1. Dyrektor szkoły lub wła ciwy organ nadaj cy stopie awansu zawodowego przeprowadza analiz formaln wniosku o podj cie odpowiednio post powania
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego i dokumentacji, o której mowa w § 9.
2. Je eli wniosek o podj cie odpowiednio post powania kwalifikacyjnego lub
egzaminacyjnego lub dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spełniaj wymaga
formalnych, dyrektor szkoły lub wła ciwy organ nadaj cy stopie awansu zawodowego

wskazuje

szczegółowo

stwierdzone

braki

i

wyznacza

termin

ich

uzupełnienia.
3. Dyrektor szkoły lub wła ciwy organ nadaj cy stopie awansu zawodowego
powiadamia nauczyciela, który zło ył wniosek o podj cie odpowiednio post powania
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy, o której mowa w § 12 ust.
3, na co najmniej 14 dni przed dat posiedzenia komisji.
§ 12.1. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmow kwalifikacyjn , podczas
której nauczyciel sta ysta ubiegaj cy si o awans na stopie nauczyciela kontraktowego:
1) przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;
2) odpowiada na pytania członków komisji dotycz ce wymaga okre lonych w § 6
ust. 2.
2. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel
kontraktowy ubiegaj cy si o awans na stopie nauczyciela mianowanego:
1) dokonuje prezentacji dorobku zawodowego;
2) odpowiada na pytania członków komisji dotycz ce wymaga okre lonych w § 7
ust. 2.
3. Komisja kwalifikacyjna analizuje dorobek zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegaj cego si o awans na stopie nauczyciela dyplomowanego na podstawie przedło onej przez nauczyciela dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy,
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podczas której nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotycz ce wpływu
działa i zada zrealizowanych przez nauczyciela w okresie sta u na podniesienie
jako ci pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał sta .
§ 13.1. Komisja kwalifikacyjna i komisja egzaminacyjna podejmuj

rozstrzy-

gni cia w obecno ci co najmniej 2/3 składu swoich członków.
2. Ka dy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymaga niezb dnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0
do 10.
3. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków
komisji oblicza si

redni

komisji jest wi ksza ni

arytmetyczn

3, odrzuca si

punktów, z tym e je eli liczba członków
jedn

najwy sz

i jedn

najni sz

ocen

punktow .
4. Nauczyciel uzyskał odpowiednio akceptacj komisji kwalifikacyjnej lub zdał
egzamin przed komisj egzaminacyjn , je eli obliczona rednia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.
5. Wzór za wiadczenia o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej stanowi
zał cznik nr 1 do rozporz dzenia.
6. Wzór za wiadczenia o zdaniu egzaminu przed komisj

egzaminacyjn

stanowi zał cznik nr 2 do rozporz dzenia.
§ 14.1. Z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej
sporz dza si protokół zawieraj cy w szczególno ci:
1) dat i miejsce posiedzenia komisji;
2) imiona i nazwiska członków komisji;
3) imiona i nazwiska osób uczestnicz cych w pracach komisji w charakterze obserwatora;
4) pytania zadane nauczycielowi w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub
rozmowy, o której mowa w § 12 ust. 3, oraz informacj o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach;
5) uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe;
6) redni arytmetyczn punktów, o której mowa w § 13 ust. 3;
7) uzasadnienie rozstrzygni cia komisji;
8) podpisy członków komisji uczestnicz cych w jej pracach.
2. Protokoły i dokumentacja komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej
przechowywane s przez organ powołuj cy komisj . Protokoły udost pniane s or-
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ganom nadzoruj cym czynno ci podejmowane w post powaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego.
3. Dokumentacj , o której mowa w § 9 ust. 4, zwraca si nauczycielowi, na jego
wniosek, je eli decyzja o nadaniu stopnia awansu zawodowego stała si ostateczna.
4. Organ, który powołał komisj kwalifikacyjn lub komisj egzaminacyjn , zapewnia jej obsług administracyjno – biurow oraz pokrywa wydatki zwi zane z jej
działalno ci .
§ 15. W sprawach dotycz cych prac komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej, nieuregulowanych w rozporz dzeniu, decyduje komisja w drodze głosowania, zwykł wi kszo ci głosów obecnych na posiedzeniu członków.
§ 16. 1. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela
dyplomowanego stanowi zał cznik nr 3 do rozporz dzenia.
2. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego stanowi zał cznik nr 4
do rozporz dzenia.
3. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego na podstawie art. 9a
ust. 3 Karty Nauczyciela stanowi zał cznik nr 5 do rozporz dzenia.
4. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 10 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie
ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19,
poz. 239, z pó n. zm.3) ) stanowi zał cznik nr 6 do rozporz dzenia.
5. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z mocy prawa na
podstawie art. 7 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 4, stanowi zał cznik nr 7 do rozporz dzenia.
6. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a
ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi zał cznik nr 8 do rozporz dzenia.
7. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa na podstawie art. 27 oraz art. 28 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie o wiaty, ustawy – Przepisy wprowadzaj ce reform ustroju szkolnego, ustawy
– Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz.1194 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 362) stanowi zał cznik nr 9 do rozporz dzenia.

3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 154, poz.
1794, z 2002 r. Nr 41, poz. 362 i Nr 152, poz. 1267 oraz z 2003 r. Nr 137, poz.1304.
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§ 17. Do post powa wszcz tych na podstawie wniosków o podj cie post powania kwalifikacyjnego zło onych do dnia 31 pa dziernika 2004 r. przez nauczycieli
mianowanych stosuje si przepisy rozporz dzenia, z wyj tkiem § 8 ust. 2 i § 9 ust. 4.
W zakresie wymaga niezb dnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz dokumentacji potwierdzaj cej spełnienie tych wymaga , składanej przez tych
nauczycieli, stosuje si dotychczasowe przepisy.

§ 18. Traci moc rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia
2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.
Nr 70, poz. 825 oraz z 2002 r. Nr 82, poz. 744).

§ 19. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem ogłoszenia.
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Zał czniki do rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593).

Zał cznik nr 1
WZÓR ZA WIADCZENIA O UZYSKANIU AKCEPTACJI
ZA WIADCZENIE
Na podstawie art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr
228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845)
Komisja Kwalifikacyjna powołana przez
...................................................................................................................................................
(nazwa organu, który powołał komisj )

za wiadcza
e Pan/Pani ...............................................................................................................................
(imi i nazwisko)

urodzony(a) ................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

po

przeprowadzeniu

post powania

kwalifikacyjnego

uzyskał(a)

w

dniu

........................................................ akceptacj Komisji Kwalifikacyjnej na stopie nauczyciela* .........................................................................................................................................

Nr ...................
Przewodnicz cy
Komisji Kwalifikacyjnej
...........................
(podpis i piecz

........................
(miejscowo

______

)

...................
(data)

* Nale y wpisa stopie awansu zawodowego, na który nauczyciel uzyskał akceptacj .

)
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Zał cznik nr 2

WZÓR ZA WIADCZENIA O ZDANIU EGZAMINU
ZA WIADCZENIE
Na podstawie art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr
228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845)
Komisja Egzaminacyjna powołana przez ...................................................................................
(nazwa organu, który powołał komisj )

............................................................................................................................................................................................................

za wiadcza
e Pan/Pani ................................................................................................................................
(imi i nazwisko)

urodzony(a) ................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

w wyniku post powania egzaminacyjnego zdał(a) w dniu .........................................................
............................................................. egzamin na stopie nauczyciela mianowanego.

Nr ...................
Przewodnicz cy
Komisji Egzaminacyjnej
...........................
(podpis i piecz

........................
(miejscowo

)

...................
(data)

)
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Zał cznik nr 3

WZÓR
.......................................................
(nazwa organu nadaj cego stopie
awansu zawodowego nauczyciela)

AKT NADANIA
STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr
228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845)
po
w

przeprowadzeniu
dniu

post powania

……………………..........

i

kwalifikacyjnego
uzyskaniu

na

wniosek

za wiadczenia

nr

zło ony

.....................

z dnia............................... o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez
....................................................................................................................................................
(nazwa organu, który powołał komisj )

nadaj Panu/Pani .......................................................................................................................
(imi i nazwisko)

urodzonemu(ej)...........................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

stopie nauczyciela 1)...............................................................................................................
Posiada Pan/Pani wykształcenie 2)................................................................................
....................................................................................................................................................
Od
3)

niniejszej

decyzji

przysługuje

Panu/Pani

odwołanie

do

................................................................................ w terminie 14 dni od dnia dor czenia

decyzji.
Nr..............
piecz

urz dowa 4)
............................

.......................
(miejscowo

)

........................

(piecz i podpis organu
nadaj cego stopie awansu
zawodowego nauczyciela)

(data)

Uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego w zał czeniu.
________________
1)

Wpisa stopie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego albo dyplomowanego.
Wpisa poziom wykształcenia oraz informacj o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym.
3)
Wpisa organ odwoławczy zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
4)
Nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do u ywania piecz ci urz dowej.
2)
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Zał cznik nr 4
WZÓR

.......................................................
(nazwa organu nadaj cego stopie
awansu zawodowego nauczyciela)

AKT NADANIA
STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr
228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845)
po

przeprowadzeniu

w

dniu

post powania

………………….......

i

egzaminacyjnego

uzyskaniu

na

wniosek

zło ony

nr

...............

z

za wiadczenia

dnia

................................. o zdaniu egzaminu przed Komisj Egzaminacyjn powołan przez
....................................................................................................................................................
(nazwa organu, który powołał komisj )

nadaj Panu/Pani .......................................................................................................................
(imi i nazwisko)

urodzonemu(ej)...........................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

stopie nauczyciela mianowanego.
Posiada Pan/Pani wykształcenie 1)..........................................................................................
....................................................................................................................................................
Od
2)

niniejszej

decyzji

przysługuje

Panu/Pani

odwołanie

do

.................................................................................. w terminie 14 dni od dnia dor czenia

decyzji.
Nr..............

piecz

urz dowa 3)

..........................

(piecz i podpis organu
nadaj cego stopie awansu
zawodowego nauczyciela)

..........................
(miejscowo

)

..........................
(data)

Uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego w zał czeniu.
____________________
1)

Wpisa poziom wykształcenia oraz informacj o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym.
Wpisa organ odwoławczy zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
3)
Nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do u ywania piecz ci urz dowej.
2)
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Zał cznik nr 5
WZÓR

........................................................
(nazwa organu nadaj cego stopie
awansu zawodowego nauczyciela)

AKT NADANIA
STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
Na podstawie art. 9b ust. 4 w zwi zku z art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966,
Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845)
nadaj Panu/Pani ......................................................................................................................
(imi i nazwisko)

urodzonemu(ej)...........................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

stopie nauczyciela kontraktowego.
Posiada Pan/Pani wykształcenie 1).............................................................................................
Od
2)

niniejszej

decyzji

przysługuje

Panu/Pani

odwołanie

do

................................................................................. w terminie 14 dni od dnia dor czenia

decyzji.

Nr.....................
piecz

urz dowa 3)

...........................

(piecz i podpis organu
nadaj cego stopie awansu
zawodowego nauczyciela)
..................................
(miejscowo

)

................................
(data)

Uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego w zał czeniu.
____________________
1)
2)
3)

Wpisa poziom wykształcenia oraz informacj o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym.
Wpisa organ odwoławczy zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do u ywania piecz ci urz dowej.
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Zał cznik nr 6
WZÓR

.......................................................
(nazwa organu nadaj cego stopie
awansu zawodowego nauczyciela)

AKT NADANIA
STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228,
poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) w zwi zku z art. .............1)
ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1794,
z 2002 r. Nr 41, poz. 362 i Nr 152, poz. 1267 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304)
nadaj Panu/Pani .......................................................................................................................
(imi i nazwisko)

urodzonemu(ej)...........................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

stopie nauczyciela mianowanego.
Posiada Pan/Pani wykształcenie 2).............................................................................................
Od
3)

niniejszej

decyzji

przysługuje

Panu/Pani

odwołanie

................................................................................. w terminie 14 dni od dnia dor czenia

decyzji.
Nr......................
piecz

urz dowa 4)
...........................

(piecz i podpis organu
nadaj cego stopie awansu
zawodowego nauczyciela)

.....................................
(miejscowo

)

................................
(data)

Uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego w zał czeniu.
____________________
1)

Wpisa odpowiednio: art. 7 ust. 1, art. 7a ust. 1, art. 7a ust. 2, art. 10 ust. 3, art. 10 ust. 4, art. 10 ust. 5.
Wpisa poziom wykształcenia oraz informacj o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym.
3)
Wpisa organ odwoławczy zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
4)
Nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do u ywania piecz ci urz dowej.
2)

do
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Zał cznik nr 7
WZÓR

.....................................................
(nazwa organu nadaj cego stopie
awansu zawodowego nauczyciela)

AKT NADANIA
STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228,
poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) w zwi zku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1794,
z 2002 r. Nr 41, poz. 362 i Nr 152, poz. 1267 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304)
nadaj Panu/Pani .......................................................................................................................
(imi i nazwisko)

urodzonemu(ej)...........................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

stopie nauczyciela kontraktowego.
Posiada Pan/Pani wykształcenie 1).............................................................................................
Od
2)

niniejszej

decyzji

przysługuje

Panu/Pani

odwołanie

................................................................................. w terminie 14 dni od dnia dor czenia

decyzji.

Nr.....................
piecz

urz dowa 3)
...........................

(piecz i podpis organu
nadaj cego stopie awansu
zawodowego nauczyciela)

.....................................
(miejscowo

)

..............................
(data)

Uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego w zał czeniu.
____________________
1)

Wpisa poziom wykształcenia oraz informacj o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym.
Wpisa organ odwoławczy zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
3)
Nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do u ywania piecz ci urz dowej.
2)

do
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Zał cznik nr 8
WZÓR

.....................................................
(nazwa organu nadaj cego stopie
awansu zawodowego nauczyciela)

AKT NADANIA
STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
Na podstawie art. 9b ust. 4 w zwi zku z art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966,
Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845)
nadaj Panu/Pani ......................................................................................................................
(imi i nazwisko)

urodzonemu(ej)..........................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

stopie nauczyciela mianowanego.
Posiada Pan/Pani wykształcenie 1).............................................................................................
Od
niniejszej
decyzji
przysługuje
Panu/Pani
odwołanie
do
2)
................................................................................. w terminie 14 dni od dnia dor czenia
decyzji.
Nr.....................
piecz

urz dowa 3)
...........................

(piecz i podpis organu
nadaj cego stopie awansu
zawodowego nauczyciela)

....................................
(miejscowo

)

................................
(data)

Uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego w zał czeniu.
____________________
1)

Wpisa poziom wykształcenia oraz informacj o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym.
Wpisa organ odwoławczy zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
3)
Nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do u ywania piecz ci urz dowej.
2)
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Zał cznik nr 9
WZÓR

.......................................................
(nazwa organu nadaj cego stopie
awansu zawodowego nauczyciela)

AKT NADANIA
STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr
228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) w zwi zku z art. .............1)
ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie o wiaty, ustawy - Przepisy
wprowadzaj ce reform ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1194 i z 2002 r. Nr 41, poz. 362)
nadaj Panu/Pani ......................................................................................................................
(imi i nazwisko)

urodzonemu(ej)...........................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

stopie nauczyciela mianowanego.
Posiada Pan/Pani wykształcenie 2).............................................................................................
Od
3)

niniejszej

decyzji

przysługuje

Panu/Pani

odwołanie

................................................................................. w terminie 14 dni od dnia dor czenia

decyzji.

Nr.....................
piecz

urz dowa 4)
...........................

(piecz i podpis organu
nadaj cego stopie awansu
zawodowego nauczyciela)

.................................
(miejscowo

)

..................................
(data)

Uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego w zał czeniu.
____________________
1)

Wpisa odpowiednio: art. 27, art. 28 pkt 1, art. 28 pkt 2.
Wpisa poziom wykształcenia oraz informacj o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym.
3)
Wpisa organ odwoławczy zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
4)
Nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do u ywania piecz ci urz dowej.
2)

do
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