Awans zawodowy
w czasie nauczania zdalnego
Roman Lorens

W procedurach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli do tej pory
nie

wprowadzono

żadnych

zmian

w

związku

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Obowiązują zatem wszystkie
terminy i procedury, o których mowa w rozdziale 3a – Awans zawodowy
nauczycieli ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz.
2215) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.07.2018 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.).
Zgodnie ze stanowiskiem MEN, zmiana sposobu realizacji zadań jednostek
systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma
wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień
awansu zawodowego:
•

nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość lub innego sposobu kształcenia w tym czasie kontynuują rozpoczęte
staże na kolejny stopień awansu zawodowego realizując wymagania wskazane w
rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli,

•

jeżeli z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie nauczyciel
nie będzie świadczył pracy, lecz będzie gotów do jej wykonywania (art. 81 § 1
Kodeksu pracy), odbywany przez nauczyciela staż nie ulegnie przedłużeniu.
Wśród przesłanek przedłużenia stażu przepis art. 9d ust. 5 Karty
Nauczyciela nie wymienia bowiem okresu pozostawania w gotowości do pracy."

"W sytuacji kiedy nauczyciel w trakcie stażu jest nieobecny w pracy m.in. z powodu
opieki nad dzieckiem, zastosowanie ma art. 9d ust. 5. Wymieniony przepis stanowi, że
w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie
nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku
świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa
w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas
trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest
obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze." (odpowiedź MEN
z dnia 27.04.2020 r. znak pisma DWST-WPZN.6014.45.2020.AS).
Zgodnie z brzmieniem art. 9b ust. 1 ustawy Karta nauczyciela (dalej: Kn), warunkiem
nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie
wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu, zakończonego co najmniej dobrą oceną
pracy, oraz:
1)

w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji

kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie;
2)

w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed

komisją egzaminacyjną;
3)

w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji

kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela
i przeprowadzonej rozmowie.
Nauczycielom spełniającym powyższe warunki oraz nauczycielom akademickim
zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3, 4 lub 5, w drodze decyzji administracyjnej, stopień
awansu zawodowego nadaje:
1)

stopień nauczyciela kontraktowego - dyrektor szkoły;

2)

stopień nauczyciela mianowanego - organ prowadzący szkołę;

3)

stopień nauczyciela dyplomowanego - organ sprawujący nadzór

pedagogiczny.
Zapamiętaj!
Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególności:
nazwę komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numer i datę
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wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu,
stopień

awansu

zawodowego,

a

także

informację

o

poziomie

wykształcenia nauczyciela.
W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków uzyskania kolejnego stopnia
awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub właściwy organ odmawia nauczycielowi,
w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.
W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku odwołania się
od decyzji administracyjnej, są odpowiednio: organami wyższego stopnia są
odpowiednio:
1)

w stosunku do dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę,

a w przypadku, gdy dyrektor szkoły jest jednocześnie osobą prowadzącą szkołę
- organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
2)

w stosunku do organu prowadzącego szkołę - organ sprawujący nadzór

pedagogiczny;
3)

w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny - właściwy

minister;
4)

w stosunku do kuratora oświaty - minister właściwy do spraw oświaty

i wychowania.

Ścieżka awansu zawodowego
Staż nauczyciela ubiegające się o kolejny stopień awansu zawodowego trwa
w przypadku ubiegania się o awans na stopień:
1) nauczyciela kontraktowego - 9 miesięcy;
2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy.
Jeśli natomiast nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiada co najmniej
stopień naukowy doktora, to wówczas może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia
awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy.
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W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony
przez dyrektora szkoły, a

po jego zakończeniu stażu składa dyrektorowi szkoły

sprawozdanie z realizacji tego planu.
Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor
szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna.
Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności
w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela
oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela
Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym
niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu
rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:
1)

w

przypadku

nauczyciela

stażysty

i

nauczyciela

kontraktowego

– po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po
zasięgnięciu opinii rady rodziców;
2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady
rodziców.
Należy zauważyć, że Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie
14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego
nauczyciela, ale nieprzedstawienie jej nie wstrzymuje postępowania.
Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna, jest
sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia
odwołania.
Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu
sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ
sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena
dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny jest ostateczna.
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Ważne!
W

przypadku

pedagogiczny

niedotrzymania
terminu

przez

rozpatrzenia

organ

sprawujący

odwołania,

nadzór

nauczyciel

jest

dopuszczony odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub
może się ubiegać o akceptację komisji.
W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela
jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po
odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego
dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

Zmiany dotyczące oceny pracy/oceny dorobku zawodowego nauczyciela związanej
z zakończeniem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego:
do 31 sierpnia 2018 roku
·
·

obowiązuje ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
ocena ta może być pozytywna lub negatywna

od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku
Akt prawny
wprowadzający
zmiany:
·
·

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

obowiązuje ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu
ocena ta może być wyróżniająca, bardzo dobra, dobra lub negatywna

od 1 września 2019 roku
Akt prawny
wprowadzający
zmiany:
·
·

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy
– Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1287)

obowiązuje ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
ocena ta może być pozytywna lub negatywna

Zasady realizacji stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego
Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po
przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć
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staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej
roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie
nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku
świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy trwającej nieprzerwanie
dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. Natomiast
w przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego
odbycia stażu w pełnym wymiarze.
Jedynie w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu
rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej
nieobecności.
Jeżeli natomiast łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z w/w przyczyn, jest
dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu
w pełnym wymiarze.
Ważne!
Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na
swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia
stażu odbywają staż w pełnym wymiarze.

Należy podkreślić, że nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek
o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku
uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Natomiast
nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres
stażu. W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są
obowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
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Awans zawodowy dyrektora szkoły
Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący
co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień
naukowy doktora co najmniej 2 lata, oraz legitymujący się co najmniej bardzo dobrą
oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia
nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej
stopień naukowy doktora po upływie 3 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela
mianowanego.
Natomiast nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym przestali zajmować stanowisko
dyrektora szkoły, mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na
stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy,
o ile staż rozpoczęli z dniem 1 września roku szkolnego następującego bezpośrednio po
tym roku szkolnym.
W przypadku, gdy w okresie stażu nauczycielowi powierzono stanowisko dyrektora
szkoły, zatrudniono go na stanowisku, do nieprzerwanego okresu pracy wynoszącego
co najmniej 3 lata, zalicza się okres odbytego stażu.
Ocena dorobku zawodowego i postępowanie kwalifikacyjne na stopień
nauczyciela kontraktowego w 2019 r. – dotyczy nauczycieli, którzy staże
rozpoczęli we wrześniu 2018 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz.
2215) oraz stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania
stopnia nauczyciela kontraktowego przez nauczycieli, którzy staże rozpoczęli we
wrześniu

2018

r.,

Warszawa,

19

sierpnia

2019

r.,)

znak:

DWST-

WPZN.6014.130.2019.AS), dnia 11 lipca br. została opublikowana ustawa z dnia
13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1287). Zmiany przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
wejdą w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących stażu na
stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczętego w roku szkolnym 2018/2019, które
weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.
Zgodnie z art. 9 ww. ustawy w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela
kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy.
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Po zakończeniu stażu dokonywana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela za
okres stażu oraz przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie
z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu nadanym ustawą z dnia
13 czerwca 2019 r.
Awans zawodowy od 1 września 2019 r.
W świetle przepisu art. 9c ust. 5a ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu
obowiązującym od dnia 1 września 2019 r. ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za
okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez
nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, z uwzględnieniem
stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły, w której
nauczyciel odbył staż, w przypadku nauczyciela stażysty – po zapoznaniu się
z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady
rodziców.
Zgodnie z art. 9g ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od
dnia 1 września 2019 r. komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji
wchodzą:
•

dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;

•

przewodniczący zespołu nauczycieli, o którym mowa w przepisach

wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe, a jeżeli zespół taki
nie został w tej szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany
zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których
mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, w których nie są
zatrudnieni

nauczyciele

mianowani

lub

dyplomowani

–

nauczyciel

kontraktowy;
•

opiekun stażu.

Właściwym do powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela kontraktowego oraz do nadania nauczycielowi tego
stopnia awansu zawodowego jest dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

8

Ważne!
Zgodnie z art. 9d ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu
obowiązującym od dnia 1 września 2019 r. nauczyciel stażysta składa
wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania
pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W razie
niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest
do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
Należy także podkreślić, że przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela mają zastosowanie tylko do nauczycieli zatrudnionych w jednostkach
wymienionych w art. 1 tej ustawy. W związku z powyższym, na podstawie przepisów tej
ustawy nie jest możliwe nadanie stopnia awansu zawodowego osobie, która nie jest
aktualnie zatrudniona na stanowisku nauczyciela.
Ważne!
Warunkiem

nadania

nauczycielowi

kolejnego

stopnia

awansu

zawodowego jest m.in. posiadanie wymaganych kwalifikacji. Zatem nie
będzie mogła ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego
osoba, która zostanie zatrudniona na stanowisku nauczyciela na
podstawie zgody wyrażonej przez Kuratora Oświaty, gdyż treść art. 10
ust. 10 zdanie pierwsze Karty Nauczyciela wyłącza stosowanie do takich
osób przepisów rozdziału 3a Karty Nauczyciela.

Teczka na stopień nauczyciela kontraktowego
Nauczyciel stażysta do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego załącza:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a) 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,
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b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez
nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c) 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;
3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną
przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
4) kopię oceny dorobku zawodowego dokonanej po zakończeniu stażu,
poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
(§9 ust. 1 Rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. )

Teczka na stopień nauczyciela mianowanego
Nauczyciele kontraktowi, którzy zakończyli staż po 31 sierpnia 2019 r. do wniosku
o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
załączają:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
2) zaświadczenie dyrektora placówki o:
a) 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,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez
nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c) 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;
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3) 3. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną
przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
4) 4. kopię oceny dorobku zawodowego poświadczonej przez dyrektora szkoły za
zgodność z oryginałem;
5) 5. kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego poświadczoną przez
dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Teczka na stopień nauczyciela dyplomowanego
Nauczyciele mianowani, którzy zakończyli staż po 31 sierpnia 2019 r. do wniosku
o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego załączają:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
2) zaświadczenie dyrektora placówki o:
a)

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,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez
nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c)

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;

3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez
dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
4) kopię oceny dorobku zawodowego poświadczonej przez dyrektora szkoły za
zgodność z oryginałem;
5) opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród
określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3 rozporządzenia z 26 lipca 2018 r. i jednego
wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia
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z 26 lipca 2018 r., w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla
nauczyciela i szkoły;
6) kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na
poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez
pracodawcę za zgodność z oryginałem - jeżeli nauczyciel realizował zadanie,
o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c rozporządzenia z 26 lipca 2018 r.;
7) kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną przez
dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem

Roman Lorens
Specjalista prawa oświatowego,
trener, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli,
wieloletni wykładowca.

Podstawa prawna:
•

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

•

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 17)

•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574 ze zm.)
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