
...................................................... 
(nazwa organu nadającego stopień 
 awansu zawodowego nauczyciela) 
 

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA 
 

  Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 191¹) po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na 
wniosek złożony w dniu ........................ i uzyskaniu  zaświadczenia nr ................ 
z dnia ............. o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez 
............................................................... 
......................................................................................................................... 
                                                        (nazwa organu, który powołał komisję) 

nadaję Panu/Pani ................................................................................................ 
                                                                             (imię i nazwisko) 

urodzonemu(ej) .................................................................................................. 
                                                                      (data i miejsce urodzenia) 

stopień nauczyciela2) ............................................................ . 
 

Posiada Pan/Pani wykształcenie3) ......................................................................... 
 

Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do4) 

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

                                ( wpisać nazwę organu prowadzącego szkołę – placówkę ) 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 
Nr ........... 
 
 
                                                                 (pieczęć urzędowa)5) 

 
 
                                                                                                  .................................................... 
                                                                                  (podpis i pieczęć organu  nadającego stopień awansu 
                                                                                                        zawodowego nauczyciela) 
 
............................... , .................... 
       (miejscowość)            (data) 
 

Uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego w załączeniu 
( strona druga dokumentu ). 

 
______ 

1) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 

220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 
1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 
1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, 
poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544. 
2) Wpisać stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego  albo dyplomowanego. 
3) Wpisać poziom wykształcenia oraz informację o posiadanym   przygotowaniu pedagogicznym. 
4) Wpisać organ odwoławczy zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z  dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 
5) Nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do używania   pieczęci urzędowej. 

 


	AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA 



