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Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Organizacyjno - Oświatowy
Pokój nr 3, tel. 0 25 757 91 50, e-mail: j.milaczewska@jakubow.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek

7 30 – 17 00

wtorek – piątek

7 30 – 15 30

czwartek

dzień wewnętrzny

Osoba do kontaktu:
Justyna Miłaczewska – Sekretarz Gminy / Kierownik Referatu Organizacyjno - Oświatowego
Sposób załatwienia sprawy:
W przypadku pozytywnego wyniku postępowania egzaminacyjnego sprawę kończy wydanie przez Wójta
Gminy Jakubów Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel składa w roku uzyskania pozytywnej
oceny dorobku zawodowego.

Do wniosku należy dołączyć załączniki ułożone w następującej kolejności:
1) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - poświadczone kopie;
2) Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego - poświadczona kopia;
3) Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) 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

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,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d)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;
4) W przypadku, gdy przedłożone dokumenty zawierają nazwisko inne niż aktualne nazwisko nauczyciela,
który nie jest zameldowany na pobyt stały w gm. Jakubów, dodatkowo należy dołączyć odpowiedni
dokument potwierdzający zmianę nazwiska.
Na wniosek nauczyciela w skład komisji może wejść przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela
związku zawodowego.
Jeśli składane są kopie dokumentów, wówczas muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.
Formularz do pobrania:
brak
Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej
Czas załatwienia sprawy:
W przypadku pozytywnego wyniku postępowania egzaminacyjnego sprawę kończy wydanie przez Wójta
Gminy Jakubów Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej
postępowania wyjaśniającego szczególnie skomplikowanej sprawy powinno nastąpić nie później niż w
ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
W toku postępowania może być wyznaczony przez organ inny termin zakończenia postępowania z
przyczyn niezależnych od organu lub w zależności od toku wyjaśnienia sprawy (art. 36 Kpa)

Tryb odwoławczy:
Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w
Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna
1) Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 z
późn.zm.);
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r., nr 260 poz. 2593, z późn.zm.).

Informacje dodatkowe

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego
roku, Wójt Gminy Jakubów wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego
w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października
danego roku, Wójt Gminy Jakubów wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu

danego roku, Wójt Gminy Jakubów wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu
zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
Nauczyciele, którzy zamierzają w trakcie egzaminu skorzystać ze sprzętu multimedialnego zobowiązani są
wcześniej uzgodnić z pracownikami Urzędu Gminy możliwość jego wykorzystania.
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