
KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU 

Wydział Do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół 

 

Informacja dotycząca nadawania tytułu honorowego profesora oświaty 
 

I. Podstawa prawna 

1. Art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 

ze zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie 

Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017). 

 

II. Postanowienia wstępne 

1. Ilekroć w procedurze jest mowa bez bliższego określenia o:  

1) kandydacie – rozumie się przez to nauczyciela dyplomowanego zgłoszonego 

do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, 

2) Kapitule – rozumie się przez to Kapitułę do Spraw Profesorów Oświaty, 

3) komisji – rozumie się przez to komisję powołaną przez Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty w celu wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora 

oświaty, 

4) kuratorze – rozumie się przez to Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, 

5) podmiocie zgłaszającym – rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub inną 

jednostkę organizacyjną wszczynającą procedurę zgłoszenia nauczyciela do nadania 

tytułu honorowego profesora oświaty, 

6) prawidłowo uwierzytelnionym akcie nadania stopnia awansu zawodowego 

nauczyciela dyplomowanego – rozumie się przez to dokument potwierdzony 

za zgodność z oryginałem w myśl art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.), 

w szczególności przez notariusza albo organ uprawniony do wydania aktu nadania 

stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, 

7) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty 

(Dz. U. Nr 163, poz. 1017), 

8) szkole – rozumie się przez to jednostki systemu oświaty, nad którymi nadzór 

pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty, 

9) wniosku – rozumie się przez to wszystkie wymagane dokumenty w sprawie o nadanie 

tytułu honorowego profesora oświaty, wydrukowane i opatrzone odpowiednio 

stosownymi podpisami i pieczęciami. 

2. Tytuł honorowy profesora oświaty otrzymać może nauczyciel dyplomowany, który 

posiada co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 

10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek 

zawodowy. 

3. Podmiot zgłaszający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty o okolicznościach mających istotne znaczenie w sprawie o nadanie 

kandydatowi tytułu honorowego profesora oświaty. 

 

III. Podmioty zgłaszające kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty 

Zgłoszenia może dokonać sam kandydat albo inny podmiot zgłaszający, w szczególności:  

1) dyrektorzy szkół, 

2) organy prowadzące szkoły, 

3) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, 

4) organizacje prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. 

 



 
 

 
 

IV. Wymagane dokumenty 

1. Pismo przewodnie zawierające informacje o podmiocie zgłaszającym i kandydacie 

do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, które jest wydrukiem generowanym 

po poprawnym wypełnieniu formularza on-line, umieszczonego pod adresem 

profesor.ko.poznan.pl. 

2. Zgłoszenie, będące wydrukiem generowanym po poprawnym wypełnieniu  formularza 

on-line, o którym mowa w pkt. 1, zawierające informacje o kandydacie do nadania tytułu 

honorowego profesora oświaty. 

3. Uzasadnienie do zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2, podpisane przez sporządzającego 

i zawierające opis dorobku zawodowego kandydata z uwzględnieniem kryteriów 

wymienionych w § 6 rozporządzenia, w szczególności: 

1) jakość pracy prowadzonej z uczniami, 

2) pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, 

3) wysoki poziom kultury pedagogicznej, 

4) 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 przyszłych nauczycieli, 

d) publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej. 

4. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji postępowania 

o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty. 

5. Zaświadczenie odpowiednio dyrektora szkoły albo organu prowadzącego szkołę 

o zatrudnieniu w dniu zgłoszenia oraz spełnianiu przez kandydata warunku dotyczącego 

wymaganego co najmniej 20-letniego okresu pracy w zawodzie nauczyciela, w tym 

co najmniej 10-letniego okresu pracy jako nauczyciel dyplomowany. 

6. Prawidłowo uwierzytelniony akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 

dyplomowanego. 

7. Opinia o kandydacie: 

1) w przypadku nauczyciela – dyrektora szkoły, 

2) w przypadku dyrektora szkoły – organu prowadzącego. 

8. Rekomendacje (fakultatywnie). 

 

V. Miejsce i termin składania zgłoszenia 

1. Wniosek należy złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

lub przesłać na adres: 

   Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

   ul. Kościuszki 93 

   61-716 Poznań 

2. Wymagane dokumenty winny być dostarczone do Kuratorium Oświaty w terminie 

do 28 lutego 2019 r. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Kuratorium 

Oświaty w Poznaniu. W przypadku złożenia dokumentów po upływie wskazanego 

terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 

 

VI. Sposób rozpatrzenia zgłoszenia 

1. Upoważniony pracownik prowadzący sprawę o nadanie tytułu honorowego profesora 

oświaty dokonuje analizy formalnej wniosków złożonych w Kuratorium Oświaty 

w Poznaniu. 

2. W celu wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty 

na podstawie przedłożonych zgłoszeń, Wielkopolski Kurator Oświaty powołuje komisję 

w składzie: 

http://profesor.ko.poznan.pl/


 
 

 
 

1) przewodniczący komisji – przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, 

2) członkowie komisji: 

a) uznane autorytety w dziedzinie oświaty, 

b) upoważnieni przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, 

c) przedstawiciele Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, 

d) upoważnieni przedstawiciele pozarządowych organizacji oświatowych, 

e) przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.  

3. Zadaniem komisji jest: 

a) dokonanie analizy dorobku zawodowego kandydatów do nadania tytułu 

honorowego profesora oświaty, 

b) wyłonienie kandydatów z województwa wielkopolskiego do nadania tytułu 

honorowego profesora oświaty, 

c) sporządzenie protokołu przebiegu prac komisji. 

4. Organizację, tryb oraz zasady prac komisji określa regulamin. 

5. Członkowie komisji obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich danych, 

do których mieli dostęp w związku z pracami w tej komisji. 

6. Obsługę administracyjną prac komisji zapewnia pracownik prowadzący sprawę wniosków 

o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty. 

7. Ostateczną decyzję w sprawie skierowania do Kapituły wniosków o nadanie tytułu 

honorowego profesora oświaty podejmuje Wielkopolski Kurator Oświaty.  

8. Wielkopolski Kurator Oświaty w terminie do dnia 31 marca 2019 r. składa do Kapituły 

wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty wraz z uzasadnieniem 

zawierającym opis dorobku zawodowego kandydatów. 

 

VII.  Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy 

1. Upoważniony pracownik prowadzący sprawę o nadanie tytułu honorowego profesora 

oświaty zawiadamia podmiot zgłaszający: 

b) o stanowisku Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – w terminie nie później 

niż do 30 kwietnia 2019 r. poprzez opublikowanie na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły, w której 

zatrudniony jest kandydat zarekomendowany Kapitule do Spraw Profesorów 

Oświaty, 

c) o nadaniu tytułu honorowego profesora oświaty – niezwłocznie po otrzymaniu 

informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej poprzez opublikowanie na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły, 

osoby, której przyznany został tytuł honorowy profesora oświaty. 

 

VIII. Pozostałe informacje 

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty w terminie do 1 lipca każdego roku przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania wnioski o nadanie tytułu 

honorowego profesora oświaty. 

 

 

Poznań, 14 stycznia 2019 r. 


