
 

 

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

      (pieczęć szkoły)                                                                         (miejscowość i data) 

 

 

ZAŚWIADCZENIE 

    

Niniejszym zaświadczam, że Pan/Pani .....................................................................................                      

           (imię i nazwisko nauczyciela) 

 

urodzony(a) .................................................................................... odbył(a)   staż   wymagany    

                  (data i miejsce urodzenia) 

do  uzyskania   awansu   na   stopień  nauczyciela  kontraktowego/mianowanego/  

 

dyplomowanego* w wymiarze ............................. , tj. od dnia................... do dnia.....................  

 

Nauczyciel odbywał staż w ......................................................................................................... 

                                          (nazwa i adres szkoły lub szkół, w których nauczyciel odbywał staż) 

 

......................................................................... w wymiarze ........................................................  

 

i nauczał(a) przedmiotu / prowadził(a) zajęcia............................................................................. 

 

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

. 

(wpisać wszystkie przedmioty, których nauczyciel nauczał / wszystkie zajęcia, które prowadził 

w okresie realizacji stażu) 

 

W dniu wydania zaświadczenia jest zatrudniony(a) w 

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

(nazwa i adres szkoły/szkół) 

 

w wymiarze ................................................................... i naucza przedmiotu / prowadzi zajęcia  

 

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

(wpisać wszystkie przedmioty, których obecnie nauczyciel naucza / wszystkie zajęcia, które 

prowadzi) 

 

 

 



 

 

Plan rozwoju zawodowego Pana/Pani ...........................................................................  

    (imię i nazwisko nauczyciela) 

na okres stażu na stopień nauczyciela kontaktowego/mianowanego/dyplomowanego* został 

zatwierdzony w dniu.................................................. . 

 

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Pan/Pani* 

........................................................................ złożył(a) w dniu………………………….. 

       (imię i nazwisko nauczyciela) 

 

Staż realizowany przez nauczyciela był przedłużony o czas trwania nieobecności z 

powodu: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………..w okresie 

(wskazać przyczyny wydłużenia stażu, o których mowa w art. 9d ust. 5 i ust. 5a Karty 

Nauczyciela) od……………do ………… na podstawie……………………………..………………. 

(wskazać odpowiedni punkt art. 9d ust. 5 i art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela) 

Karty Nauczyciela. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………..w okresie 

(wskazać przyczyny wydłużenia stażu, o których mowa w art. 9d ust. 5 i ust. 5a Karty 

Nauczyciela) 

od……………do ………… na podstawie……………………………..…………………………………………… 

(wskazać odpowiedni punkt art. 9d ust. 5 i art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela) 

Karty Nauczyciela. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………..w okresie  

(wskazać przyczyny wydłużenia stażu, o których mowa w art. 9d ust. 5 i ust. 5a Karty 

Nauczyciela) 

od……………do ………… na podstawie……………………………..………………. 

(wskazać odpowiedni punkt art. 9d ust. 5 i art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela) 

Karty Nauczyciela. 

 

 

 



 

Do odbytego stażu zaliczono okres od…………………… do……………………… realizacji stażu, 

na podstawie: 

a) art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela w związku ze zmianą miejsca zatrudnienia* 

b) art. 9f ust. 4 Karty Nauczyciela w związku z przywróceniem nauczyciela do pracy*. 

Okres niepozostawania w stosunku pracy trwał od……………….. do……………………… 

Zaświadczenie wydaje się na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego 

przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574). 

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

(podpis i pieczątka dyrektora szkoły) 

*Niepotrzebne skreślić 

 


