Podstawa prawna:
- art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),
- art. 8 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19. poz. 239,z późn.zm.),
- art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w
sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017).
Tytuł honorowego profesora oświaty
otrzymać moŜe nauczyciel, który spełnia łącznie następujące warunki: legitymuje
się co najmniej dwudziestoletnim okresem pracy w zawodzie nauczyciela, posiada
10-letni (do 31 grudnia 2010 r. – 7-letni) okres pracy jako nauczyciel
dyplomowany, posiada znaczący i uznany dorobek zawodowy.
Zgłoszenia kandydatów
1.

Wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty mogą być
składane do Kapituły bezpośrednio z inicjatywy organu sprawującego
nadzór pedagogiczny.
2.
Zgłoszenia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty
moŜe dokonać sam kandydat albo inny podmiot zgłaszający, w szczególności:
dyrektorzy szkół, organy prowadzące, związki zawodowe zrzeszające
nauczycieli.
3.
Podmiot zgłaszający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Śląskiego
Kuratora Oświaty o okolicznościach mających istotne znaczenie w
postępowaniu o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty.
Wymagane dokumenty:
Pismo przewodnie zawierające informacje o podmiocie zgłaszającym, w tym
adres e-mail.
2.
Zgłoszenie kandydata zawierające informacje o kandydacie do nadania
tytułu honorowego profesora oświaty, tj: imię i nazwisko, data i miejsce
urodzenia, adres zamieszkania, poziom wykształcenia, specjalność, nauczany
przedmiot, ukończone studia podyplomowe (kursy kwalifikacyjne),
3.
Opis dorobku zawodowego z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w §
6 rozporządzenia, w szczególności: jakość pracy prowadzonej z uczniami,
pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, wysoki poziom kultury
pedagogicznej, osiągnięcia, takie jak:
a.
opracowanie własnego programu nauczania cieszącego
się uznaniem nauczycieli;
b.
otrzymanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej, nagród
ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i
placówki;
c.
znaczący
udział
w
przygotowaniu
zawodowym
1.

przyszłych nauczycieli;
d.
publikacje
dotyczące
oświaty
i
problematyki
edukacyjnej.
4.
Do zgłoszenia naleŜy dołączyć
1.
zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla
realizacji celu postępowania w sprawie o nadanie tytułu honorowego
profesora oświaty,
2.
zaświadczenie dyrektora szkoły o aktualnym zatrudnieniu, a
takŜe dokumenty potwierdzające okres pracy pedagogicznej oraz okres
pracy na stanowisku nauczyciela dyplomowanego,
3.
potwierdzoną kopię aktu nadania stopnia awansu nauczyciela
dyplomowanego,
4.
rekomendacje, opinie.
Miejsce i termin składania zgłoszenia.
1.

Wymagane dokumenty moŜna przesłać pocztą lub złoŜyć osobiście w
kancelarii Kuratorium Oświaty w Katowicach lub we właściwej terenowo
delegaturze.

2.

Dokumenty winny być dostarczone do Kuratorium Oświaty w terminie do
31.01. danego roku. W przypadku złoŜenia dokumentów po upływie
wskazanego terminu pozostawia się je bez rozpoznania.

