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Organizujemy profesjonalne i inspirujące szkolenia online, 
szkolenia stacjonarne oraz warsztaty. Naszych Trenerów 
cechuje umiejętność przekazywania bogatej wiedzy  
i wieloletnie doświadczenie zawodowe.  

W skład zespołu szkoleniowców wchodzą pracownicy 
Uniwersytetu Gdańskiego oraz współpracownicy uczelni. 
Wiedza i doświadczenie osób prowadzących szkolenia oraz 
nowoczesna infrastruktura uczelni wyróżniają Fundację 
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego spośród innych 
podmiotów i umożliwiają dostosowanie oferty do 
indywidualnych potrzeb naszych partnerów.   

 

 

Tematyka szkolenia: Awanse zawodowe nauczycieli 

Zapraszamy nauczycieli, dyrektorów oraz wszystkich chętnych na szkolenie 
nt. awansu zawodowego nauczycieli!  
 
W programie min.: źródła prawa dot. awansu zawodowego nauczycieli, 
wymagania formalno-prawne uzyskania danego stopnia awansu 
zawodowego, plan rozwoju zawodowego, ocena dorobku zawodowego, rola 
opiekuna stażu.  
 
 
Jeśli jesteś zainteresowany rozpoczęciem ścieżki awansu zawodowego lub 
realizujesz ten awans, to szkolenie jest dla Ciebie!  

 
Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!  

 

 
 

O CENTRUM 



  

   

 
 

 

Trener: Mariusz Rozmus 

Nauczyciel m. in. historii  i rewalidacji (stopień awansu 
zawodowego - dyplomowany) w szkole dla uczniów  
z niepełnosprawnościami, następnie urzędnik służby 
cywilnej (administracji rządowej w terenie) - starszy 
wizytator w Kuratorium Oświaty - koordynator spraw  
i postępowań  z zakresu awansu zawodowego nauczycieli, 
aktualnie nauczyciel - konsultant w placówce doskonalenia 
nauczycieli. 

 
 
 
 
 
 

Program szkolenia (6 h) 

1. Źródła prawa dot. awansu zawodowego nauczycieli;  

2. Wymagania formalno-prawne uzyskania danego stopnia awansu 

zawodowego;  

3. Warunki i tryb rozpoczęcia stażu na dany stopień awansu 

zawodowego;  

4. Plan rozwoju zawodowego;  

5. ocena dorobku zawodowego za okres stażu; tryb odwołania się od 

oceny dorobku zawodowego;  

6. Rola opiekuna stażu;  

7. Staż a postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne;  

8. Warunki i tryb złożenia wniosku o przeprowadzenie danego 

postępowania;   

9. Obowiązki administracyjne danego organu (a/ dyrektora szkoły, b/ 

organu prowadzącego szkołę, c/ kuratora oświaty) 

przeprowadzającego odpowiednie postępowanie (zgodnie z KPA);  

10. Przebieg danego postępowania; zasady powołania odpowiedniej 

komisji (kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej) i tryb jej pracy;  

11. Decyzja o nadaniu lub odmowie nadania danego stopnia awansu 

zawodowego nauczycieli; 

12. Tryb odwołania się od odmowy nadania danego stopnia. 

 



 
AWANSE ZAWODOWE NAUCZYCIELI 

Ilość uczestników: min. 5 osób  
 

Ilość godzin: 6 
 

Cena: 389 zł netto + vat 
 

Zarejestruj się w witrynie csk.ug.edu.pl 
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