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WNIOSEK NAUCZYCIELA O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 

NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 

………………………………………….. 

miejscowość, data 

………………………………………….. 

imię i nazwisko nauczyciela  

………………………………………….. 

adres do korespondencji 

………………………………………….. 

nr telefonu/e-mail 

………………………………………….. 

Kurator Oświaty 

………………………………………….. 

adres siedziby 

WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 

Na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 1730) wnoszę o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela 

dyplomowanego. 

Jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym w………………..… (nazwa i adres szkoły/placówki) 

na stanowisku nauczyciela………………… (rodzaj prowadzonych zajęć lub nauczany przedmiot). Organem 

prowadzącym ww. szkołę/placówkę jest………………………….………..… (nazwa i adres siedziby organu 

prowadzącego). 

Wskazuję do składu komisji kwalifikacyjnej przedstawiciela związku zawodowego……………… (nazwa 

związku zawodowego – w przypadku skorzystania z uprawnienia). 

…………………….…………. 

podpis nauczyciela 



Wniosek nauczyciela o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego Strona 2 z 2 

 

Załączniki: 

− kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i kopię aktu nadania 

stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, poświadczone przez dyrektora szkoły za 

zgodność z oryginałem; 

− zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające: 

a) informację o wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub 

rodzaju prowadzonych zajęć, w okresie, o którym mowa w art. 9ca ust. 6 albo 7 ustawy KN, 

a w przypadku nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej – także w okresie, o którym mowa 

w art. 9g ust. 8 ustawy, wraz ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel pracował, 

b) w przypadku nauczyciela spełniającego warunek, o którym mowa w art. 9ca ust. 7 ustawy KN 

– także informację o przyczynie skrócenia okresu pracy w szkole;  

− kopię karty oceny pracy zawierającą ocenę, o której mowa w art. 9b ust. 1a pkt 3 ustawy KN, 

poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 

− opis i analizę sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 1, wraz ze wskazaniem 

w szczególności uzyskanych efektów, podpisane przez nauczyciela czytelnym podpisem; 

dokument obejmuje nie więcej niż 4 strony w formacie A4. 


