AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI WG PRZEPISÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 WRZEŚNIA 2022 R.
Od 1 września 2022 r. obowiązują znaczące zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Dyrektorzy
szkół muszą poznać nowe zasady nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu oraz zasady dotyczące
spełnienia wymagań kwalifikacyjnych. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które stanowi kompendium wiedzy
z zakresu realizacji nowych przepisów. Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany zarówno w ustawie Karta
Nauczyciela oraz w rozporządzeniu dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli, a także przepisy przejściowe.
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Uzyskanie aktualnej wiedzy w obszarze awansu zawodowego nauczycieli.
Poznanie przepisów przejściowych, których wdrożenie ułatwi rozwiązanie trudnych i zawiłych kwestii.
Wyjaśnienie wątpliwości w zakresie zmieniających się przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego
nauczycieli.
Uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania i okazja do wyjaśnienia wątpliwości w zakresie omawianego
tematu.

Analiza obowiązującego stanu prawnego oraz omówienie przepisów przejściowych w zakresie awansu
zawodowego nauczycieli.
Warunki nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu, w tym omówienie zasad dotyczących
spełnienia wymagań kwalifikacyjnych.
Przygotowanie do zawodu – omówienie i wyjaśnienie nowych zasad.
Zadania oraz rola mentora.
Ocena pracy w związku z odbywaniem przygotowania do zawodu.
Omówienie zmian wprowadzonych rozporządzeniem dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli.
Zasady poprawnego przygotowania dokumentacji załączanej do wniosku o wszczęcie postępowania
na kolejny stopień awansu.
Postępowanie egzaminacyjne oraz kwalifikacyjne według nowych zasad.
Konsultacje, odpowiedzi na pytania.

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek, którzy rozpoczynają procedurę związaną z awansem
zawodowym, a także osoby, które ją kontynuują. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
zajmujący się zdaniami związanymi z awansem zawodowym.

Prawnik, ekspert i praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie awansu zawodowego.
Doświadczony wykładowca, praktyk.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
I KARTA ZGŁOSZENIA
Awans zawodowy nauczycieli wg przepisów obowiązujących
od 1 września 2022 r.
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.
23 września 2022 r.

Szkolenie w godzinach 10:00-14:00

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania
szkolenia ze środków publicznych.

CENA zawiera:

DANE DO
KONTAKTU:

udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia,
możliwość konsultacji z trenerem.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
al. Niepodległości 16/9, 65 – 048 Zielona Góra
tel. 68 453 22 09, e-mail: szkolenia.zg@frdl.org.pl,
www.zg.frdl.pl

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE
Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)
Nazwa i adres odbiorcy
NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU
2. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU
Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)
Proszę o certyfikat w formie:
Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….……………………

TAK ☐

NIE ☐

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ………………………………………………………………………….……………………
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.zg.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności
i ochrony danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.zg.frdl.pl
do 19 września 2022 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________

