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Odbiorca usługi

Nauczyciele, dyrektorzy szkół/placówek
województwa opolskiego

Miejsce załatwienia sprawy .
Kontakt

Kuratorium Oświaty w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
pok. 649
tel. 77 4524 410

Warunki niezbędne do załatwienia
sprawy

 co najmniej 20 - letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym
co najmniej 10 - letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany,
 znaczący i uznany dorobek zawodowy.

Wymagane dokumenty

 pismo przewodnie,
 pisemna informacja o swoich osiągnięciach (w wersji papierowej
oraz na nośniku elektronicznym - płyta CD)

Opłaty








numer rachunku bankowego;
nazwa odbiorcy rachunku
bankowego;
opis kwoty płatności;
wartość kwoty;
tytuł wpłaty;
termin wniesienia opłaty;

Od prowadzonej sprawy nie pobiera się opłat

Termin składania dokumentów

Do 28 lutego danego roku

Termin załatwienia sprawy

Do 31 marca danego roku

Podstawa prawna

 art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września
2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U.
Nr 163, poz. 1017).

Dodatkowe informacje

Oceniany jest dorobek zawodowy kandydata, pod uwagę bierze
się w szczególności:
1) jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym:
a) osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w
tym osiągnięcia w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z
uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
b) wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe,
c) osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach,
turniejach i olimpiadach;
2) pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym:
a) stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy,
b) dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i
doświadczeniem zawodowym,
c) pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty,
systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach
nieletnich;
3) wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym:
a) wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami
oraz nauczycielami,
b) umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do
pracy nad własnym rozwojem,
c) wysoki poziom kultury języka.
Pod uwagę bierze się także szczególne osiągnięcia kandydata
związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:
1) opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego
lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;
2) uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub
organów prowadzących szkoły i placówki;
3) znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych
nauczycieli;
4) publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.
Sposób odwołania

Od podjętego przez organ rozstrzygnięcia nie przysługuje
odwołanie.

Nazwa formularza

Wzór wniosku

