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Karta Opisu Usługi EK – I – 4 

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego  

na stopień nauczyciela mianowanego 

Podstawa prawna wykonywania usługi: 
 Art. 9b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215),  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego przez nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 z późn.zm.), 
 Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256                 

z późn.zm.). 

Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (druk EK-I-4/1 dostępny 

w Biurze Obsługi Klienta oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.powiat.kielce.pl ), 

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego -

także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, 

3. 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. 

4. Kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność 

z oryginałem. 

5. Kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem. 

6. Oświadczenie potwierdzające zmianę nazwiska (druk EK-I-4/2 dostępne w Biurze Obsługi Klienta oraz Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie bip.powiat.kielce.pl ) 

Opłaty: Brak 

Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

Referat Edukacji 

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 

tel. (41) 200-15-98 

Termin i sposób załatwienia sprawy: 
1. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do 30 czerwca danego roku, organ 

prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do                  

31 sierpnia danego roku (art. 9b ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela), którą zainteresowany 

nauczyciel odbiera osobiście. 

2. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, 

organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego  

w terminie do 31 grudnia danego roku (art. 9b ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela), którą 

zainteresowany nauczyciel odbiera osobiście. 

Tryb odwoławczy: 
Odwołanie wnosi się do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach, za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 

14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Osoby uprawnione do ubiegania się o realizację usługi: 
Nauczyciel kontraktowy szkoły prowadzonej przez Powiat Kielecki, który otrzymał od dyrektora szkoły pozytywną ocenę 

dorobku zawodowego za okres stażu. 

Uwagi: 

 

http://www.powiat.kielce.pl/

