
Załącznik  do Zarządzenie Wójta
Wójta Gminy Murów Nr 0151-27/06
z  dnia 9 czerwca 2006r

Procedury
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w gminie Murów

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Postępowanie  egzaminacyjne  jest  podejmowane  na  podstawie  wniosku  –  wraz  z  załączoną 
dokumentacją  –  nauczyciela  kontaktowego,  zwanego  dalej  nauczycielem,  skierowanego  do 
Wójta Gminy Murów, w kolejności wpływu wniosków.

2. Postępowanie egzaminacyjne przeprowadza się przez cały rok kalendarzowy.
3. Postępowanie egzaminacyjne przeprowadza się w dwóch etapach.

II. Postępowanie egzaminacyjne.

§ 2

W pierwszym etapie Sekretarz Gminy – w imieniu Wójta Gminy Murów przeprowadza analizę 
formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego oraz złożonej dokumentacji.

§ 3

1. W przypadku,  gdy wniosek oraz dokumentacja  spełniają  wymogi formalne Wójt  Gminy na 
podstawie  Zarządzenia  Wójta   powołuje  Komisję  Egzaminacyjną  oraz  ustala  termin  
i miejsce egzaminu.

2. Przewodniczący  komisji  powiadamia  nauczyciela,  który  złożył  wniosek  o  terminie  
i miejscu przeprowadzenia egzaminu, co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

3. Przewodniczący  komisji  zawiadamia  członków  komisji  o  terminie,  godzinie  i  miejscu 
posiedzenia komisji.

§ 4

1. W przypadku,  gdy wniosek wraz z  dokumentacją,  nie  spełniają  wymagań formalnych Wójt 
Gminy  Murów  powiadamia  pisemnie  nauczyciela  o  stwierdzonych  brakach  
i wyznacza termin ich uzupełnienia.

2. Niezwłocznie  po  uzupełnieniu  wniosku  postępowanie  egzaminacyjne  jest  kontynuowane 
zgodnie z zapisami w § 3.

3. W  przypadku,  gdy  wniosek  oraz  dokumentacja  ponownie  nie  spełniają  wymagań  
o  których  mowa  w  §  2  lub  gdy  wnioskodawca  nie  dotrzymał  terminu  o  którym  mowa  
w ust. 1 Wójt informuje wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

§ 5



1. Drugi etap postępowania egzaminacyjnego przeprowadza Komisja Egzaminacyjna zwana dalej 
„komisją”, powołana przez Wójta Gminy Murów.

2. Komisja przeprowadza egzamin,  w czasie którego nauczyciel  kontraktowy, ubiegający się o 
awans na stopień nauczyciela kontraktowego:
a) dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,
b) odpowiada na pytania członków komisji.

§ 6

1. W skład komisji wchodzą:
a) przedstawiciel organu prowadzącego, jako jej przewodniczący,
b) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
c) dyrektor szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony,
d) dwaj eksperci  z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania.
e). przedstawiciel związku zawodowego, wskazany we wniosku przez nauczyciela. 

2. Ustalając  skład  komisji  zapewnia  się  w  niej  udział  ekspertów,  o  specjalności  zawodowej 
odpowiadającej  typowi  i  rodzajowi  szkoły,  w  której  nauczyciel  jest  zatrudniony  oraz 
specjalności zawodowej nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.

§ 7

1. Legitymacją do uczestnictwa w pracach komisji stanowi „Zarządzenie Wójta Gminy Murów w 
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej”.

2. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, który w szczególności:
a) stwierdza tożsamość członków komisji,
b) stwierdza obecność na posiedzeniu 2/3 powołanego składu komisji,
c) przypomina  o  obowiązku  przestrzegania  postanowień  wynikających  z  przepisów  

o ochronie danych osobowych,
d) wyznacza protokolanta,
e) czuwa nad zgodnością czynności podejmowanych przez komisję z przepisami prawa,
f) oblicza średnią arytmetyczną uzyskanych przez wnioskodawcę punktów,
g) przygotowuje dokumenty przydatne w postępowaniu kwalifikacyjnym.

3. Prace  komisji  są  prowadzone,  jeżeli  w  jej  posiedzeniu  bierze  udział  co  najmniej  
2/3 składu jej członków.

4. W  sprawach  proceduralnych  dotyczących  prac  komisji,  nieuwzględnionych  
w regulaminie, decyduje komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów obecnych na 
posiedzeniu członków; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

5. Postępowanie komisji w sprawach proceduralnych jest jawne.

§ 8

1. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do 
uzyskania stopnia awansu zawodowego, według punktowej skali od 0 do 10.

2. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się 
średnią arytmetyczną punktów,  z tym że jeżeli  liczba członków komisji  jest  większa niż 3, 
odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

3. Nauczyciel zdaje egzamin jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.
§ 9

Z  przebiegu  pracy  komisji  egzaminacyjnej  sporządzony  jest  protokół  zawierający  
w szczególności uzyskaną przez nauczyciela punktację wraz z jej uzasadnieniem, który podpisują 



wszyscy członkowie komisji 

III. Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.

§ 10

Wójt  Gminy  Murów  w  trybie  i  na  zasadach  określonych  w  kodeksie  postępowania 
administracyjnego, wydaje w drodze decyzji administracyjnej:
1) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego – zgodnie z art. 9b ust. 1 i 5 Karty Nauczyciela,
2) odmowę  nadania  stopnia  nauczyciela  mianowanego  –  zgodnie  z  art.  9b  ust.  6  Karty 

Nauczyciela.

§ 11

1. Nauczycielom,  którzy  złożą  wnioski  o  podjecie  postępowania  egzaminacyjnego do  dnia  30 
czerwca danego roku decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego 
zostanie wydana w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, natomiast nauczycielom, którzy 
złożą  taki  wniosek  do  dnia  31  października  danego  roku  decyzja  
o  nadaniu  lub  odmowie  nadania  stopnia  awansu  zawodowego  zostanie  wydana  do  dnia  
31 grudnia danego roku.

2. Od  wydanej  decyzji  nauczycielowi  przysługuje  odwołanie  do  Kuratorium  Oświaty  
w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Murów, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

§ 12

Dokumentację potwierdzającą spełnianie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela 
mianowanego  zwraca  się  nauczycielowi  na  jego  wniosek,  po  uprawomocnieniu  się  decyzji  o 
nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego, za potwierdzeniem odbioru.


