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DOKUMENTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA 
MIANOWANEGO 

(DLA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO)

3.26. Wniosek nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego…

3.26. Wniosek nauczyciela kontraktowego o podjęcie 
postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela 
mianowanego

  ........................................................
  (miejscowość, data)
........................................................
 (imię i nazwisko nauczyciela)
........................................................
 (adres zamieszkania)
........................................................
 (stopień awansu zawodowego)
........................................................
 (stanowisko/przedmiot)
........................................................
 (nazwa i adres szkoły)
 Pan/Pani* 
  ........................................................
  (imię i nazwisko)
  ........................................................
  (pełna nazwa i adres organu 
  prowadzącego szkołę)

Wniosek nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania 
egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9b ust. 2 oraz art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), w związku z otrzy-
maną w dniu ............................... oceną pracy, proszę o podjęcie po stępowania 
egza minacyjnego o nadanie mi stopnia nauczyciela miano wa ne go.

Jednocześnie, na podstawie art. 9g ust. 5 ww. ustawy, proszę o powołanie do 
składu Komisji Egzaminacyjnej, rozpatrującej mój awans na stopień nauczyciela 
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mianowanego, przedstawiciela związku zawodowego  ............................................... 
.............................................................................................................................................

(nazwa związku zawodowego)

Data uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego:  ..................................................

Data rozpoczęcia stażu:  ..................................................................................................

Data zakończenia stażu:  ..................................................................................................

Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego:  .......................................................

Posiadane przeze mnie kwalifikacje to:  ........................................................................ 
.............................................................................................................................................

Do wniosku załączam, zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli (Dz.U. poz. 1574), następującą dokumentację:
1) kopie dokumentów potwierdzających moje kwalifikacje zawodowe oraz kopię 

aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrek-
tora szkoły za zgodność z oryginałem;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz naucza nym 
przeze mnie przedmiocie / rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania 
zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich 
szkół, w których odbywałem/am staż;

3) zaświadczenie dyrektora szkoły o dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego;
4) zaświadczenie dyrektora szkoły o dacie złożenia przeze mnie sprawo zdania 

z realizacji planu rozwoju zawodowego;
5) zaświadczenie dyrektora szkoły o 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**;

6) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną 
przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

7) kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez 
dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

  ........................................................
  (podpis nauczyciela)
__________ 
* Niepotrzebne skreślić.
** Patrz pkt 11 i 12 uwag.
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UWAGI

1. Warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu kolejnego stopnia awansu zawodowego 
– nauczyciela mianowanego – jest spełnienie następujących wymagań kwalifikacyjnych: wyż-
sze wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedago gicz nym lub ukończony zakład 
kształcenia nauczycieli i podejmowanie pracy na stanowisku, do którego są to wystarczające 
kwalifikacje, a także odbycie stażu z co najmniej dobrą oceną pracy oraz zdanie egza minu 
przed komisją egzaminacyjną.

2. Komisje egzaminacyjne, o których mowa w pkt 1 uwag, przeprowadzają postępo wanie 
egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do dyrek tora szkoły lub 
organu prowadzącego szkołę.

3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 
30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie 
nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

4. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 
31 października danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub 
o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego 
roku.

5. Nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela mianowanego nadaje organ prowadzący 
szkołę.

6. Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególności: nazwę komisji egzami-
nacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o zdaniu egzaminu, stopień awansu zawo-
dowego, a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela. W przypadku uzyskania 
stopnia awansu zawodowego z mocy prawa albo w sposób określony w art. 9a ust. 3 lub 
4 Karty Nauczyciela, akt nadania stopnia awansu zawodowego nie zawiera odpowiednio 
nazwy komisji egzaminacyjnej, numeru i daty wydania zaświadczenia o zdaniu egzaminu.

7. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w pkt 1 uwag, 
dyrektor szkoły lub organ prowadzący szkołę odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji 
administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.

8. Organami wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 
w sprawach nadania lub odmowy nadania stopnia awansu zawodowego są odpowiednio:
– w stosunku do dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę, a w przypadku gdy dyrektor 

szkoły jest jednocześnie osobą prowadzącą szkołę – organ sprawujący nadzór pedago-
giczny;

– w stosunku do organu prowadzącego szkołę – organ sprawujący nadzór peda gogiczny, 
a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek 
doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 
i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – kurator oświaty;

– w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – właściwy minister;
– w stosunku do kuratora oświaty – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

9. Na wniosek nauczyciela w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi przedstawiciel wskazanego 
we wniosku związku zawodowego, którego wskazuje właściwy organ statutowy związku.

10. W przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, 
oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa 
obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego 
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wymiaru zajęć, do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wymiarze zatrudnienia nauczy-
ciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie 
odbywania stażu, ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie odby-
wania stażu.

11. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczyn-
nym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia 
pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w pkt 12 uwag, 
trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobec-
ności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego 
odbycia stażu w pełnym wymiarze.

12. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego 
staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nie-
przerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz 
w pkt 11 uwag, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego 
odbycia stażu w pełnym wymiarze.

13. W przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy do stażu zalicza się okres stażu odbytego 
przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.




