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I. Co należy zrobić?   

W celu przeprowadzenia postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego należy złożyć wniosek 

o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.   

Wniosek wraz z dokumentacją można złożyć lub przesłać pocztą do:   

• Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa,                                 

tel. (22) 551-24-00 w. 6106, Wydział Rozwoju Edukacji;   

• właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty:   

Delegatura w Ciechanowie, ul. ks. Piotra Ściegiennego 9, 06-400 Ciechanów, tel. (23) 672 44 71   

Delegatura w Ostrołęce, ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, tel. (29) 760-42-91   

Delegatura w Płocku, ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock, tel. (24) 262-64-50   

Delegatura w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, tel.(48) 362-82-84    

Delegatura w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, tel. (25) 632-61-00     

II. Wymagane dokumenty   

• wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego,   

• poświadczone kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,   

• poświadczona kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,   

• zaświadczenie dyrektora szkoły,   

• opis i analiza realizacji wymagań (w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów)  

określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013.393),    

• poświadczona kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka 

obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych  od nauczycieli 

oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 

wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli – jeżeli nauczyciel realizował 

zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d rozporządzenia z dnia  1 marca 2013r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013.393).   
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VI. Podstawa prawna   

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967)   

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni 

awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013.393)   

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257                      

ze zm.)   
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Wzory wniosków, wzór zaświadczenia dyrektora szkoły oraz dodatkowe informacje dotyczące opisu   

analizy wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego                               

dostępne  są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie pod linkiem:   

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/awans-zawodowy/1945,Informacje-dla-na  

uczycieli-z-zakresu-awansu-zawodowego.html   

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/awans-zawodowy/1945,Informacje-dla-nauczycieli-z-zakresu-awansu-zawodowego.html
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