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

.......................................................................
(Imię i nazwisko)

Lubelski Kurator Oświaty

.......................................................................
(nazwa ulicy, numer domu)

.......................................................................
(kod i miejsce zamieszkania, numer telefonu)

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 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) proszę o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Imię (imiona) i nazwisko ...........................................................................................................
Data urodzenia ...........................................................................................................
Jestem nauczycielem mianowanym, któremu powierzono stanowisko dyrektora
.....................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę szkoły/placówki)

Od dnia nadania mi stopnia nauczyciela mianowanego upłynęło co najmniej 4 lata
(w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora upłynęły co
najmniej 3 lata)*.
Jako dyrektor szkoły posiadam na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy
wynoszący co najmniej 3 lata (w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień
naukowy doktora – co najmniej 2 lata)*.
Legitymuję się bardzo dobrą/wyróżniającą*oceną pracy z ostatnich 3 lat pracy.
Posiadam kwalifikacje do nauczania w szkole przedmiotu:
....................................................................................................................................................
(podać przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć)
Organem prowadzącym szkołę/placówkę jest:
......................................................................................................................................................
(podać nazwę, miejscowość)

Okres zatrudnienia na stanowisku dyrektora stanowiący podstawę do ubiegania się o awans:
..................................
*wybrać właściwe

Wniosek składam w trybie artykułu 9e ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.
Jednocześnie proszę, zgodnie z art. 9g ust.5 Karty Nauczyciela o włączenie do
udziału w pracy komisji kwalifikacyjnej przedstawiciela związku zawodowego:
.......................................................................................................................................................
(podać nazwę związku)
.

(podpis wnioskodawcy)

Do wniosku dołączam:
Proszę wymienić wszystkie załączniki, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 5 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez pracodawcę
za zgodność z oryginałem;
2) kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, poświadczoną przez
pracodawcę za zgodność z oryginałem;
3) zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, wymaganych do złożenia
wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy;
4) opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3
i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4, w szczególności ze wskazaniem
uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły;
5) kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym,
o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym
mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c;
6) sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy zawierające charakterystykę i rozwój kierowanej przez dyrektora
szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki;
7) kopię karty oceny pracy (co najmniej bardzo dobra ocena pracy) z ostatnich 3 lat pracy, poświadczoną przez
dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

W przypadku nauczyciela, któremu w okresie stażu powierzono stanowisko dyrektora szkoły (o którym mowa
w art. 9e ust. 5 Karty Nauczyciela), zgodnie z § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26
lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, do wniosku o podjęcie
postępowania kwalifikacyjnego dołącza się odpowiednio dokumenty:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez pracodawcę
za zgodność z oryginałem;
2) kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, poświadczoną przez
pracodawcę za zgodność z oryginałem;
3) zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, wymaganych do złożenia
wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy;
4) opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3
i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4, w szczególności ze wskazaniem
uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły;
5) kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym,
o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym
mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c;

6) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego
przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który
w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach,
w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej
połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy dołączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których
nauczyciel był zatrudniony w okresie odbywania stażu;
7) kopię zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz kopię sprawozdania z jego realizacji, poświadczone
przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
8) sprawozdanie z pracy na stanowisku dyrektora zawierające charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego
szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki, oraz kopię karty oceny
pracy (co najmniej bardzo dobra ocena pracy) z ostatnich 3 lat pracy, poświadczoną przez dyrektora szkoły
za zgodność z oryginałem.

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

