
           
……..………........................................................................ 

….........................................................................      (miejscowość i data) 
    (imię/imiona i nazwisko nauczyciela) 

 
………………………………………………….……. 

            (PESEL) 

 
………………………………………………….……. 
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……………………………….………………….….. 
                    telefon/e-mail (dobrowolny) 

 
Starosta Gryfiński 

 
 

WNIOSEK 
 

o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego  
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 2019 r. poz. 2215), w związku z otrzymaną w dniu ……................…….... r. 
pozytywną oceną1 dorobku zawodowego za okres stażu, który rozpoczął się 
........................................................................ i zakończył ................................................................... oraz posiadanymi kwalifikacjami 
……………………..……………………………………………………………… wnoszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego 
na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 
  Jednocześnie, na podstawie art. 9g ust. 5 cytowanej ustawy - Karta Nauczyciela, proszę  
o powołanie do składu Komisji Egzaminacyjnej przedstawiciela związku zawodowego (tylko na wniosek 
nauczyciela) ........................................................................................................................................................................................................................ 
      (nazwa związku) 

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) następujące dokumenty: 

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 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. 

                                            
1 Co najmniej dobra ocena pracy. 



3. Kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za 

zgodność z oryginałem. 

4. Kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za 

zgodność z oryginałem. 
 
 
 
 …………………………………………….. 
 podpis nauczyciela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
 
Administratorem danych osobowych Petentów jest Starosta Gryfiński. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa w celu wykonania usługi oraz przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 
Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich niepodanie może uniemożliwić poprawne wykonanie usługi. Petentowi 
przysługuję prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Petent ma prawo do usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego dla przetwarzania danych. W celu realizacji przysługujących Petentowi praw powinien się zgłosić do Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. Petent wyraża zgodę na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie 
usługi dostępnymi kanałami komunikacji telefonicznej i elektronicznej. 
 
 
 
  
 
 
 
  


