
PROTOKÓŁ posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej 
 
powołanej przez Dyrektora …………………………………………………….…………… 
do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego  na wniosek Pani – Pana         
………………………………………………………………………………………………… 

ubiegającej – ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego 
 
Nr wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego : …………………………………. 
Data wpływu wniosku : …………………………………………………………………..….. 
Data posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej : ……………………………………………….. 
Miejsce posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej : ……………………………………………. 
 

Informacja o wnioskodawcy :  
Data i miejsce urodzenia : …………………………………………………………………… 
Miejsce pracy : ……………………………………………………………………………….. 
 

Zajmowane stanowisko : …………………………………………………………………….. 
 

Wymiar zatrudnienia : ……………………………… . 
 

I.  Skład Komisji :  

 

1. …………………………………………….. Dyrektor – przewodniczący Komisji 
                       ( imię i nazwisko ) 

2. …………………………………………….. nauczyciel ……………………………… 
                            ( imię i nazwisko )                                                          (kwalifikacje, stopień awansu) 

3. …………………………………………….. opiekun stażu …………………………….. 
                       ( imię i nazwisko )                                                                           ( kwalifikacje ) 

4. …………………………………………….. przedstawiciel związku zawodowego  
                       ( imię i nazwisko ) 
      …………………………………………………………………………………………………………………... 
                                                                           ( nazwa związku zawodowego ) 
 

  Komisja postanowiła podjąć postępowanie kwalifikacyjne w związku                     
z obecnością wymaganego kworum do podejmowania rozstrzygnięć (2/3 składu komisji). 
Nieobecni :  
1. ……………………………………………….. 
                                   ( imię i nazwisko ) 

2. ……………………………………………….. 
                                   ( imię i nazwisko ) 
 

W pracach Komisji w charakterze obserwatorów uczestniczą : 
 
Przedstawiciel …………………………………..... - …………………………………………. 
                                            ( nazwa organu prowadzącego )                                ( imię i nazwisko ) 
 

Przedstawiciel ……………………………………. - …………………………………………. 
                              (nazwa organu sprawującego nadzór ped.)                             ( imię i nazwisko )  
 
 

Wszyscy obecni na posiedzeniu Komisji oświadczyli, że : 



a). znane im są przepisy o ochronie danych osobowych i zobowiązują się do 

przestrzegania ich postanowień oraz zachowania w tajemnicy wszystkich danych, co do 

których mieli dostęp w związku z pracami Komisji Kwalifikacyjnej, 

b). nie występują ani też nie są im znane okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości 

co do ich bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o awans zawodowy wyżej 

wymienionego wnioskodawcy i powodować ich wyłączenie z udziału w postępowaniu 

zgodnie z art. 24 § 1 pkt 1 i pkt 7 k.p.a. 

 

Analiza formalna wniosku i dołączonej dokumentacji dokonana została w dniu: ...................... 

Nie stwierdzono braków formalnych we wniosku i dołączonej dokumentacji (protokół w zał.) 

 

II. Prezentacja przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju 
     zawodowego ( § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN)    Uwagi : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 

III. Pytania członków Komisji ( dotyczą wymagań określonych w § 6 ust. 2 
      rozporządzenia MEN ):  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

IV. Uwagi na temat udzielonych odpowiedzi :  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 



 

V. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego przystąpiono do oceny punktowej 
      spełniania przez Panią – Pana ………………………………………………..………… 
      wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. 
      Każdy członek Komisji wpisał na karcie oceny własną ocenę punktową w skali 0 – 10 
      oraz uzasadnił ją, a także podpisał własnym imieniem i nazwiskiem.  
 
      Liczba punktów przyznana przez poszczególnych członków Komisji Kwalifikacyjnej : 

 

1. ...................................................................... 

 

2. ....................................................................... 

 

3. ....................................................................... 

 

4. ....................................................................... 

 
       Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji 

oblicza się średnią arytmetyczną punktów. Odrzuca się jedną najwyższą i jedną 

najniższą ocenę punktową. 

 

Odrzucono ocenę najwyższą:   

 

Odrzucono ocenę najniższą:  

 

Stwierdza się, że średnia arytmetyczna punktów wynosi  ..................................................... 

Zgodnie z § 13 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania 

stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) nauczyciel uzyskał 

akceptację komisji kwalifikacyjnej, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co 

najmniej 7. 

Do protokołu dołączono karty ocen indywidualnych. 

 
VI. Uzasadnienie oceny punktowej : 
....................................................................................................................................................... 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

           Na podstawie § 13 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
1 marca    2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) 
 

Pan/i ................................................................................................................................. 

uzyskał/a akceptację            nie uzyskał/a akceptacji 

Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Podpisy członków komisji: 

1. Przewodniczący Komisji                          .................................................................. 

2. Członek Komisji  - nauczyciel                              .................................................................. 

3. Członek Komisji – opiekun stażu   .................................................................. 

4. Członek Komisji – przedst. związku zaw.            .................................................................. 

 

Obserwator: ............................................................................................. 

Obserwator : ……………………………………………………………  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 




