
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 71/73   

Delegatura w Ostrołęce, ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, tel. (29) 760-42-91/93   

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,   

 dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – kopie poświadczone przez dyrektora 
szkoły za zgodność z oryginałem,

 akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wraz z uzasadnieniem – 
kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,

 zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację o:

 wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju 
prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, 
ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

 dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela 
sprawozdania z realizacji tego planu,

 przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach 
określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem 
podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu 
nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

 sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego  - kopia poświadczona przez dyrektora szkoły 
za zgodność z oryginałem,

 karta oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły 
za zgodność z oryginałem,

Kuratorium Oświaty w Warszawie  
godz. urzędowania: pn. – pt. 8.00 – 

16.00 tel.:  22 551 24 00,                    
fax.: 22 826 64 97 e-mail: 

kuratorium@kuratorium.waw.pl 

 
Wydział Rozwoju Edukacji 
tel. 22 551-24-00 w. 6106 

   
Karta informacyjna 
RED.5860.9.2019 

Strona 1 z 3 

   
KARTA INFORMACYJNA   

   

   
RED.5860.9.2019 

   

Kuratorium Oświaty 
w Warszawie  
Al. Jerozolimskie 32,   
00-024 Warszawa  

  

Awans zawodowy na stopień 
nauczyciela dyplomowanego 

Obowiązuje od 1.09.2018 r. 
   



 opis i analiza sposobu realizacji jednego z wymagań wybranego spośród określonych w § 8 

ust. 3 pkt 1 -3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574), w szczególności 

ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły, tj.:

1) umiejętności wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych 

i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się, 

2) umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez 

prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli 

kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 

lub innych zajęć dla nauczycieli, 

3) poszerzenia zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych;

 opis i analiza sposobu realizacji jednego z wymagań wybranego spośród określonych w § 8 

ust. 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, 

w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły, tj.:

a) opracowania i wdrożenia programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, 

wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką 

szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

b) wykonywania zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy 

metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora 

projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy 

do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych  - także nauczyciela - 

konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej, 

c) uzyskania umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, 

a w przypadku nauczycieli języków obcych  - umiejętności posługiwania się drugim językiem 

obcym na poziomie podstawowym,

- kopia dyplomu lub świadectwa poświadczona przez pracodawcę za zgodność z oryginałem, 

potwierdzająca znajomość języka obcego na poziomie podstawowym w rozumieniu rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2017.1575 ze zm.);

d) opracowania autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej

w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.
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Wzory wniosków, wzór zaświadczenia dyrektora szkoły oraz dodatkowe informacje dotyczące opisu   i
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   

 
VI. Podstawa prawna 
  

• ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 ze zm.),   

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni 

awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574),

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096                     
ze zm.).
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