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                                 WOś-1 
Szczecin, dn. ............................... 

Nazwisko, imię ................................................. 

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

PESEL*  

Nauczyciel ........................................................ 

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

....................................................................... 
                      (nazwa i adres szkoły) 

Adres do korespondencji, telefon  

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

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

WNIOSEK  
o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień 

nauczyciela mianowanego 

Na podstawie art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) w związku z otrzymaną w dniu ................................. 
pozytywną oceną dorobku zawodowego za okres stażu na stopień nauczyciela 

mianowanego, który odbyłam/em w wymiarze .............................., w okresie od dnia 
……………………………..  

do dnia ……………………………………. proszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego  
o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego. 

Jednocześnie na podstawie art. 9g ust. 5 ww. ustawy proszę o powołanie do składu 

komisji egzaminacyjnej przedstawiciela związku zawodowego: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(należy wpisać nazwę związku zawodowego lub - „nie dotyczy”) 

Do wniosku załączam, 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 2020 r., poz. 2200) następującą dokumentację: 

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, kopię aktu 
nadania stopnia nauczyciela kontraktowego - poświadczone przez dyrektora szkoły 

za zgodność z oryginałem; 
2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:  

 
a) wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym 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 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 oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora 
szkoły za zgodność z oryginałem. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin danych osobowych 
zawartych w niniejszym wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji – w celu przeprowadzenia egzaminu na 
stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane RODO. 
 
 

............................................................... 
 (podpis wnioskodawcy) 

 
 

* Numer PESEL jest potrzebny do realizacji przez organ prowadzący szkoły, obowiązku przekazywania  

do Systemu Informacji Oświatowej danych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela, 

wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 868)  

 

 

 

 


