Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich
w Płocicznie-Tartak

Procedura
Awansu zawodowego
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Podstawa prawna:
1) Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018, poz. 967).

2) Rozporządzenie Ministra i Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574).
3) Ustawa z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017, poz. 2203).

Harmonogram działań związanych z awansem zawodowym
Nauczyciel stażysta
Długość trwania stażu
Termin złożenia
wniosku o rozpoczęcie
stażu

Nauczyciel
kontraktowy

Nauczyciel mianowany

1 rok 9 miesięcy
2 lata i 9 miesięcy
2 lata i 9 miesięcy
Nie składa wniosku - Przed rozpoczęciem roku szkolnego.
automatycznie rozpoczyna
staż w dniu rozpoczęcia
roku szkolnego.
W ciągu 20 dni od dnia Wraz z wnioskiem o rozpoczęciem stażu.
rozpoczęcia zajęć w szkole.

Termin
przedstawienia planu
rozwoju zawodowego
Nie dotyczy.
Wyznaczenie opiekuna Pierwszy tydzień roku szkolnego.
stażu
W ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.
Zatwierdzenie planu
rozwoju zawodowego
przez dyrektora szkoły
Realizacja zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego
Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
Przedstawienie
zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w
sprawozdania z
terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.
realizacji planu
rozwoju zawodowego
Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia
Nie dotyczy.
Przedstawienie
stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły opinię o
projektu oceny przez
dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze
opiekuna stażu
szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć
prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia
zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do
uzyskania stopnia awansu zawodowego.
W ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku
Opinia Rady
zawodowego nauczyciela.
Rodziców
W ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania.
Ocena dyrektora
szkoły
Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu
W przypadku
sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ
wystawienia oceny
sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena
negatywnej przez
dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór
dyrektora szkoły
pedagogiczny jest ostateczna.
W roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku W okresie 3 lat od dnia
Złożenie wniosku o
zawodowego za okres stażu, do 30 czerwca lub 31 otrzymania pozytywnej oceny
rozpoczęcie
października.
dorobku zawodowego, do 30
postępowania
czerwca lub 31 października.
kwalifikacyjnego lub
egzaminacyjnego
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Uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej
Dyrektor Szkoły
organ
prowadzący organ sprawujący nadzór
Organ nadający
Szkołę
pedagogiczny
wyższy stopień awansu
(kuratorium oświaty)
zawodowego
3 lata
4 lata
Wymagany okres
2 lata w przypadku 2 lata w przypadku oceny
karencji
oceny wyróżniającej
wyróżniającej
Wszczęcie postępowania o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego
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