
 

Otwock, dnia _______________ r. 
____________________ 
pieczęć szkoły/placówki 
sygn. pisma __________________ 

ZAŚWIADCZENIE  
DYREKTORA SZKOŁY 1 

(1) 
 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013, poz. 393), dyrektor 
szkoły/placówki___________________________________________________________________________________________________________ 
/nazwa i adres szkoły/placówki/, zaświadcza, co następuje. 
 
Oświadczam, że Pan/Pani _____________________________________________________________________________________________________ 
 
Data i miejsce urodzenia nauczyciela ____________________________________________________________________________________________ 
Przed rozpoczęciem stażu spełnił(a) wymóg określony w art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z 
późn zm.) 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA W DNIU WYDANIA ZAŚWIADCZENIA 

 
Rodzaj umowy o pracę  
(czas określony od __do__, czas nieokreślony od __do __) 

 

Wymiar zatrudnienia w dniu wydania zaświadczenia  
 

Nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć w dniu 
wydania zaświadczenia  

Przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia  
(wskazać okres (od ___ do  

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBYWANEGO STAŻU 

Wymiar stażu * 
(1 rok i 9 m-cy lub 2 lata i 9 m-cy) 

 

Okres odbywania stażu * 
(od ___ do ___) 

 

Staż uległ skróceniu na podstawie* 

 

Staż uległ przedłużeniu na podstawie art. 9d ust. 5 KN 
(wyszczególnić czas trwania nieobecności w okresie od __ do 
__, podać liczbę dni ______  z powodu____(wskazać 
przyczynę przedłużenia stażu – L4, urlop macierzyński) 
 
 

 
od _____________ do ______________ tj. _______dni 

od _____________ do ______________ tj. _______dni 

przyczyna:_______________________________________ 

Wymiar zatrudnienia w okresie odbywania stażu (w 
przypadku nauczyciela realizującego co najmniej dwa 
przedmioty/rodzaje zajęć – podać wymiar godzin z 
poszczególnych przedmiotów/rodzajów zajęć  

Nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć w okresie 
odbywania stażu  
Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego 
 

 

Data złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju 
zawodowego 

 

Data dokonania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za 
okres stażu 

 

Data otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za 
okres stażu 

 

Data dokonania pozytywnej oceny dorobku zawodowego  
w poprzednim miejscu zatrudnienia 

 

Data otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego  
w poprzednim miejscu zatrudnienia  
 

 

*  powód przedłużenia stażu – art.9d ust 5 - 5a Karty Nauczyciela 
 

     __________________________________________________ 
                                                                                        pieczątka i podpis dyrektora szkoły/placówki 
                                                 
1
 Wypełnia dyrektor szkoły, w której nauczyciel odbył staż w pełnym wymiarze albo zakończył staż rozpoczęty w 

innej szkole. W przypadku nauczyciela, który rozpoczął staż w innej szkole należy dołączyć zaświadczenie nr 
2 


