
 

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

………………………………..… 
                                  imię i nazwisko 

………………………………….. 
                      nauczany przedmiot 

……………………………….…. 
                        adres zamieszkania, nr telefonu 

Wójt Gminy BiałowieŜa 
Urząd Gminy BiałowieŜa 
ul. Sportowa 1 
17-230 BiałowieŜa 

 
 
 
 

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 2006 r. Nr 97, 
poz. 674 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 1 - 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 
2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)  
 
 

w n o s z ę 
  

o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego przez Komisję 
Egzaminacyjną oraz nadanie stopnia nauczyciela mianowanego. 

 

Wniosek uzasadniam tym, Ŝe: 

1. posiadam 
………………………………………………………………………………………………………………
.………………..……………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….... 

(opisać swoje kwalifikacje zawodowe) 

 oraz jestem zatrudniony w …………………………..…………………..……………………. w 

wymiarze ………………………… 

2. w okresie od  …………………………..…… do ………..………………….. odbyłam/em staŜ, 

zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego. 

 

Wnoszę /nie wnoszę*  o powołanie do składu Komisji Egzaminacyjnej przedstawiciela związku 

zawodowego 

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

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

 

W załączeniu przedkładam wymaganą dokumentację: 
1. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz akt nadania stopnia awansu 

zawodowego -  poświadczone kopie; 
2. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: 



a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju 
prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania staŜu; w przypadku 
nauczyciela, który w okresie odbywania staŜu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela 
zatrudnionego w kilku szkołach, w kaŜdej w wymiarze niŜszym niŜ połowa obowiązkowego 
wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, naleŜy 
załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie staŜu; 

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela; 
c) dacie złoŜenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego; 
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres staŜu oraz dacie jej dokonania, 

a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania staŜu zmienił miejsce zatrudnienia - takŜe o 
ocenie dorobku zawodowego za okres staŜu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; 

   
                
 

………………………………………. 
                                podpis wnioskodawcy 
* niepotrzebne skreślić 


