Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku dotyczącego
wpisu na listę ekspertów (na podstawie art. 9g ust. 11a ustawy Karta
Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów ...)

1. Dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich (pośw. kopia)
2. Akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego wydany najpóźniej
przed upływem trzech lat od dnia składania wniosku (pośw. kopia)
3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na ekspertów
(pośw. kopia) (nie dotyczy osób, które są nauczycielami akademickimi
zatrudnionymi w szkole wyższej, kształcącymi nauczycieli i posiadają
stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki)
4. Udokumentowanie posiadania co najmniej 10-letniego stażu pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej lub artystycznej
5. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca spełnia jeden z następujących warunków:


jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej kształcącym nauczycieli



jest nauczycielem zatrudnionym w szkole



jest konsultantem współpracującym z CEA



jest wychowawcą, psychologiem lub pedagogiem zatrudnionym w publicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej

6. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5
pkt 1-4 Karty Nauczyciela (posiada obywatelstwo polskie, ma pełną
zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie)
7. Oświadczenie, że wnioskodawca nie był karany karą dyscyplinarną
8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych

9. Rekomendacja zawierająca opis dorobku zawodowego wydana przez
instytucję lub stowarzyszenie działające w systemie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki lub na ich rzecz albo nauczycielski związek zawodowy.
W przypadku wniosku o wystawienie rekomendacji przez Centrum Edukacji Artystycznej (zawierającego opis dorobku zawodowego) należy go
przesłać drogą służbową do wizytatora regionalnego CEA.

Wniosek o wpis na listę ekspertów, zawierający dane określone w rozporządzeniu (wraz z określonymi wyżej załącznikami) należy przesłać na adres:
Pani Anna Wesołowska
Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Al. Szucha 25
00-918 Warszawa

