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KROK 10. ZŁOŻENIE WNIOSKU O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA 

Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów nauczyciel może złożyć wniosek o podjęcie 

postępowania kwalifikacyjnego. Należy przy tym pamiętać o brzmieniu art. 9b ust. 3 i 3a KN, zgodnie 

z którymi: 

1) nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do 30 czerwca 

danego roku właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu 

zawodowego w terminie do 31 sierpnia danego roku, 

2) nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do 31 października 

danego roku właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu 

zawodowego w terminie do 31 grudnia danego roku. 

Ważne! 

Zgodnie z art. 9d ust. 7 KN nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania 

kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od daty otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres 

stażu. W razie niedotrzymania terminu będzie obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym 

wymiarze. 

W przypadku nauczycieli mianowanych organem właściwym do wydania decyzji o nadaniu 

lub odmowie nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego jest organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny (art. 9b ust. 4 pkt 3 KN). Ponieważ w skład komisji kwalifikacyjnej powołanej 

przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny może wchodzić, na wniosek nauczyciela, przedstawiciel 

wskazanego przez niego związku zawodowego – warto pamiętać o tym już na etapie skłania wniosku 

o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (art. 9g ust. 5 KN). 

WZÓR: WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO 

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO (WZÓR 11) 

Złożony przez nauczyciela wniosek wraz z załączoną do niego dokumentacją podlega analizie 

formalnej ze strony organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Jeżeli wniosek bądź dokumentacja 

nie spełniają wymagań formalnych, organ sprawujący nadzór pedagogiczny powinien wskazać 

w sposób szczegółowy stwierdzone braki, a następnie powinien wezwać nauczyciela do ich usunięcia 

w terminie 14 dni, wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Jeżeli wniosek wraz z załączoną dokumentacją nie zawierał 

braków, organ powinien powiadomić nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy 

na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia komisji kwalifikacyjnej. 


