
.............................................        .......................................... 
           Imi� i nazwisko    miejscowo�� i data 

   
………………………………………...     

       (adres do korespondencji) Urz�d Miasta Jastarnia 

ul. Portowa 24 

84-140 Jastarnia  

...................................................... 
       (piecz�� szkoły/placówki) 

                      WNIOSEK  

o podj�cie post�powania egzaminacyjnego na stopie� nauczyciela mianowanego 

Na podstawie art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, 

poz. 1112 z pó�. zm.) wnosz� o podj�cia post�powania egzaminacyjnego na stopie� nauczyciela mianowanego. 

                                                        

Uzasadnienie 

1. uzyskałe(a)m stopie� nauczyciela kontraktowego wydany przez ............................................................. 

..................................... w dniu ...............................................   

2. w zwi�zku z tym, odbyłe(a)m sta� trwaj�cy od ........................... do ......................  

3. data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego ........................................................................

4. otrzymałe(a)m pozytywn� ocen� dorobku zawodowego za okres sta�u, sporz�dzon� przez ................... 

 .......................................................... z dnia .................................................

5. nauczany przedmiot (przedmioty) ....................................................... w wymiarze.................................

6. Na podstawie art. 9g ust 5 ww. ustawy, prosz� o powołanie do składu komisji egzaminacyjnej 

przedstawiciela zwi�zku zawodowego (tylko na wniosek nauczyciela)

  .....................................................................................................................................................................    

(nazwa zwi�zku, dokładny adres i nr telefonu/fax)

............................................................ 

    (podpis sporz�dzaj�cego wniosek) 

Do wniosku nale�y zał�czy�:
1) dokumenty potwierdzaj�ce posiadane kwalifikacje zawodowe - oryginały lub potwierdzone kopie  

2) Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego - oryginał lub potwierdzona kopia  

3) Za�wiadczenie dyrektora szkoły/placówki o�wiatowej zawieraj�ce informacje o:  
a. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zaj�� w dniu wydania za�wiadczenia oraz w okresie 

odbywania sta�u; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania sta�u zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, 

w ka�dej w wymiarze ni�szym ni� połowa obowi�zuj�cego wymiaru zaj��, ł�cznie w wymiarze co najmniej połowy obowi�zuj�cego wymiaru zaj��, nale�y 
zał�czy� za�wiadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w trakcie odbywania sta�u;  

b. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;  
c. dacie zło�enia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;  

d. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres sta�u oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania 

sta�u zmienił miejsce zatrudnienia- tak�e o ocenie dorobku zawodowego za okres sta�u odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia. 

Wnioski nale�y składa� w Biurze Obsługi Interesanta Urz�du Miasta Jastarni, pok. nr 101. 

Urz d Miejski w Jastarni

ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

Wnioski nale y sk ada  w Biurze Obs ugi Interesanta p. 101 Urz du Miejskiego w Jastarni


