
Ośrodek Kształcenia Kadr „Atena” w Słupsku 

ul. Filmowa 2/6/A; 76-200 Słupsk 

tel./fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50, k. 501 657 200 

www.atena-szkolenia.pl e-mail: okkatena@poczta.fm, odk.atena@poczta.fm 

(wpis do ewidencji Kuratora Oświaty Nr 1/03 KO-I4013/2/03/JG) 

 

Zapraszamy Państwa na szkolenie warsztaty:  
 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  
wg najnowszych przepisów prawa  

- w świetle zadań organu prowadzącego 

 
Adresat:  Pracownicy organów prowadzących szkoły/placówki (także niepubliczne), zajmujący 
się awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego, w tym organizacją i 
przewodniczeniem pracom komisji egzaminacyjnych w zakresie nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego 
 
Cele: Po warsztatach słuchacz: 

• wie, na podstawie których przepisów prawa należy przeprowadzić postępowanie 

egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. 

• potrafi opracować dokumentację związaną z postępowaniem egzaminacyjnym  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

• potrafi zorganizować i przewodniczyć komisjom egzaminacyjnym na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

• ma umiejętności: przeprowadzenia analizy formalnej, organizacji prac komisji 

egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego oraz pełnienia funkcji 

przewodniczącego tej komisji. 

 
Zakres realizowanych treści :  
 

1. Analiza przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego nauczycieli  
z uwzględnieniem obowiązków organu prowadzącego szkołę. 

2. Organizacja prac komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. 
3. Dokumentowanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. 
4. Praca komisji egzaminacyjnej z uwzględnieniem pełnionych przez członków komisji 

funkcji. 
5. Przykłady dobrej praktyki. 

 
Czas trwania kursu:  5 godz. dydaktycznych. Zajęcia (warsztatowe) prowadzą pracownicy 
                                                                          Kuratorium Oświaty w Gdańsku 
 
Termin: 4 lipca 2019 r., godz. 10;00 - 14:00  
 

Cena:  160 zł/ osoby  
Płatności za kurs: można dokonać przelewem lub podczas wizyty w naszej siedzibie 

Nr konta bankowego OKK ATENA:PKO BP SA Nr 50 1020 5558 1111 1203 5350 0064 
 

Miejsce: Ośrodek Kształcenia Kadr „Atena” w Słupsku ul. Filmowa 2  
 
UWAGA! Zgłoszenia wraz z opłatą przyjmujemy pod nr telefonu : 59 841 38 55 w godz.   
8:00 – 16:00  lub na adres mailowy:  odk.atena@poczta.fm  - odpowiadając na niniejszego 
maila proszę podać nazwisko i imię osoby,  która będzie uczestniczyła w szkoleniu oraz dane 
adresowe i NIP do wystawienia faktury. 

Zapraszamy ! 


