
 

1. Podstawa prawna 

> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 

> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. 

> Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

2. Miejsce załatwienia sprawy 

> Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 

> Referat Edukacji 

> Osoby odpowiedzialne za załatwienie sprawy: 

Maria Wieloch – pomoc administracyjna 

> Lokalizacja/Nr pokoju 

25-659 Kielce 

ul. Strycharska 6, pok. 610 

> Telefon - (41) 36 76 625 

> E-mail – maria.wieloch@um.kielce.pl 

> Godziny przyjęć - 7.45-15.15 

3. Wymagane dokumenty 

1. Wniosek wraz załącznikami, w tym: 

a) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku 

nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez 

dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 

b) zaświadczenie dyrektora szkoły o: 

- wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub 

rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania 

stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż, 

- dacie zatwierdzenia plan rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela 

sprawozdania z realizacji tego planu, 

- przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu 

w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, 

ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu 

oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy; 

c) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez 
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dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 

d) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły 
za zgodność z oryginałem. 

Opłaty 

Brak 

4. Termin załatwienia sprawy 

a) Nauczycielom, którzy złożą kompletne wnioski o zmianę w akcie awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego wydaje się decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia 

awansu zawodowego w terminie do 30 dni. 

b) Nauczycielom, którzy złożą kompletne wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania 

kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku wydaje się 

decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 

31 sierpnia danego roku. 

c) Nauczycielom, którzy złożą kompletne wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania 

kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku wydaje się 

decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie 

do dnia 31 grudnia danego roku. 

5. Tryb odwoławczy 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem 

organu, który wydał decyzję - Prezydenta Miasta Kielce (odwołanie należy składać w Biurze 

Obsługi Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, pok. 12). Odwołanie wnosi się 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. 

6. Informacje dodatkowe 
Brak 

7. Załączniki 

Załącznik Nr 1 - wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego. 

Załącznik Nr 2 - wniosek o zmianę w akcie awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego lub wydanie aktu mianowania z mocy prawa. 

8. Miejsce złożenia wniosku 

Biuro Obsługi Urzędu  25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, tel. (41) 36 76 501, pok. 12. 

 


