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…………………………………… 
Imię i nazwisko nauczyciela 

 

…………………………………… 
Adres zamieszkania 

 

Rawicz, dnia ……………………………… 

…………………………………… 
Telefon kontaktowy 

Starosta Rawicki 

 

ul. Rynek 17 

63-900 Rawicz 

 
 

WNIOSEK 

o podjęcie postępowania egzaminacyjnego 

na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

 

Na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U.     

z 2019, poz. 2215) wnoszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania mi 

stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Ocenę pracy po zakończeniu stażu otrzymałam/ otrzymałem* dnia …………………………¹. 

            Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca  

2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1574)  do wniosku załączam następującą dokumentację:  

 

1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku 

nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez 

dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 

2. zaświadczenie dyrektora szkoły o: 

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub 

rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania 

stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż, 

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela 

sprawozdania z realizacji tego planu, 

c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w 

przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, 

ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu 

stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy; 

3. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez 

dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 

4. kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez 

dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem. 

 

*Wnoszę o powołanie do składu komisji egzaminacyjnej przedstawiciela następującego 

związku zawodowego: ……………………………………………………………………..². 

 

 

……………………….. 

podpis nauczyciela 

 

 
*Niepotrzebne skreślić. 

 

¹ Należy podać datę otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy po zakończeniu stażu. 

² Należy podać nazwę związku zawodowego. 

https://sip.lex.pl/#/document/16790821?unitId=art(9(d))ust(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16790821?unitId=art(9(d))ust(5(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16790821?unitId=art(9(f))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16790821?unitId=art(9(f))ust(4)&cm=DOCUMENT


 


	Pole tekstowe0: 
	Pole tekstowe1: 
	Pole tekstowe2: 
	Pole tekstowe3: 
	Pole tekstowe4: 
	Pole tekstowe5: 


