
....................................................... .......................................... 

....................................................... (miejscowość, data) 

....................................................... 
(imię i nazwisko oraz adres nauczyciela) 

Pan/ Pani* 
.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
(imię i nazwisko oraz nazwa i adres organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny/ kuratora 

oświaty) 

WNIOSEK 

o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego 

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

z 2019 r. poz. 2215) wnoszę podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i nadanie mi stopnia 

awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. 

Pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu otrzymałem/ otrzymałam* dnia 

............................................1. 

Wnoszę o powołanie do składu komisji kwalifikacyjnej przedstawiciela następującego 

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

Do wniosku dołączam: 

1) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane 

przeze mnie kwalifikacje zawodowe oraz aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego: 

............................................3; 

2) zaświadczenie dyrektora szkoły, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni 

awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200); 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju 

zawodowego; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię oceny dorobku zawodowego za okres 

stażu; 

5) opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 

8 ust. 3 pkt 1-3 ww. rozporządzenia i jednego wymagania wybranego spośród 

określonych w § 8 ust. 3 pkt 4 ww. rozporządzenia, w szczególności ze wskazaniem 

uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły; 

6) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu lub świadectwa 

potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa 

w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli4 . 

.......................................... 
(podpis nauczyciela) 

*Niepotrzebne skreślić. 

 
1 Należy podać datę otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy po zakończeniu stażu. 
2 Należy podać nazwę związku zawodowego. 
3 Należy wymienić te dokumenty. 
4 Jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2200). 


