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Karta Opisu Usługi EK – I – 4 

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego  

na stopień nauczyciela mianowanego 

Podstawa prawna wykonywania usługi: 
1. Art. 9b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. 
3. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

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 ) oraz klauzula informacyjna, 

2.  Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność     

z oryginałem, 

3.  Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające: 

a) informację o odbyciu przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela, wymiarze zatrudnienia nauczyciela                          

i nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania przygotowania do zawodu 

nauczyciela, wraz ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał przygotowanie do zawodu nauczyciela, 

b)  w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9ca ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, odbywającego przygotowanie do 

zawodu nauczyciela w skróconym wymiarze 2 lat i 9 miesięcy – także informację o przyczynie skrócenia wymiaru 

przygotowania do zawodu nauczyciela, 

c)  w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9ca ust. 4 ustawy KN, odbywającego przygotowanie do zawodu 

nauczyciela w skróconym wymiarze 2 lat i 9 miesięcy – także informację o wyrażeniu przez dyrektora szkoły zgody na 

odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w skróconym wymiarze wraz ze wskazaniem przyczyny skrócenia wymiaru 

tego przygotowania, 

d) w przypadkach, o których mowa w art. 9fa ust. 11 i 13 oraz art. 9g ust. 7b ustawy KN– także informację o odbyciu przez 

nauczyciela dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego 

przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, wraz 

ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela, 

4. Kopię karty oceny pracy zawierającą ocenę, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3 ustawy, poświadczoną przez dyrektora 

szkoły za zgodność z oryginałem, 

5. Kopię pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9fa ust. 8 ustawy KN, 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 

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. 

Miejsce załatwienia sprawy: 

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

Referat Edukacji 

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 

tel. 41 200 15 94 

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 realizacje usługi: 

1.nauczyciele zatrudniani w szkole począwszy od 1 września 2022 r., 

2.nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela 

kontraktowego, 

3.nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela 

kontraktowego lecz do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych 

Uwagi: 
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