
Załączniki do rozporządzenia Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia ……….…… 

2022 r. (poz. …) 

Załącznik nr 1  

 

WZÓR  

 

OPINIA  

O PRZEPROWADZONYCH ZAJĘCIACH 

 

Na podstawie art. 9fa ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela      

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116 i …) komisja powołana przez 

dyrektora ...................................................................................................................................... 

        (nazwa szkoły, w której powołano komisję) 

 

wydaje opinię ………………………………………1) o przeprowadzonych przez Pana/Panią 

                                   

…………………………………………………………………………………………………...  

            (imię/imiona i nazwisko)  

urodzonego(-ną) w dniu ............................................................................................................ r. 

                      (data urodzenia) 

zajęciach ……………………………………………………………………………………….., 

                                                    (rodzaj zajęć) 

które odbyły się w dniu……………………………………………………………………….. r. 

                 (data przeprowadzenia zajęć)   

 

Otrzymał(a) Pan/Pani ………………...2) 

 

 

Uzasadnienie 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
1) Należy wpisać odpowiednio wyraz „pozytywną” albo „negatywną”. 
2) Należy wpisać liczbę punktów przyznanych przez komisję zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 

…… 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. …). 

 



………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

W przypadku negatywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach, o których mowa w art. 9fa 

ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela, może Pan/Pani złożyć wniosek do 

dyrektora szkoły o ponowne przeprowadzenie zajęć w wymiarze 1 godziny, w obecności 

komisji powołanej przez dyrektora szkoły, w terminie 14 dni od dnia otrzymania negatywnej 

opinii.3) 

 

 

 

 

 

                                                                                       Przewodniczący komisji  

                                                                          

                                                                          

…………………………….........................              …………………………………………… 
                 (data wydania opinii)                                                                                   (imię i nazwisko 

                                                                                                                              oraz podpis przewodniczącego komisji) 

 

 

 

 
3) Pouczenia nie zamieszcza się w przypadku gdy nauczyciel otrzymał: 

1) pozytywną opinię o przeprowadzonych zajęciach albo 

2) negatywną opinię po ponownym przeprowadzeniu zajęć w przypadku, o którym mowa w art. 9fa ust. 10 ustawy z dnia 

26 stycznia – Karta Nauczyciela.  

 



Załącznik nr 2 

 

 

WZÓR 

 

 

ZAŚWIADCZENIE  

O ZDANIU EGZAMINU PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ 

 

 

Na podstawie art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116 i …) komisja egzaminacyjna powołana  

 

przez ............................................................................................................................................. 
                        (nazwa organu, który powołał komisję egzaminacyjną) 

 

zaświadcza, że Pan/Pani ...............................................................................................................  
                          (imię/imiona i nazwisko) 

 

urodzony(-na) w dniu .............................................................................................................. r. 
                       (data urodzenia)  

 

w wyniku postępowania egzaminacyjnego zdał(a) w dniu………………………………….. r.  

 

egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Przewodniczący komisji egzaminacyjnej 

 

  ………………………………………            …………………………………………………. 
       (data wydania zaświadczenia)                                                             (imię i nazwisko oraz podpis 

                                                                                                           przewodniczącego komisji egzaminacyjnej) 

   

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

WZÓR 

 

ZAŚWIADCZENIE  

O AKCEPTACJI KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ 

 

Na podstawie art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116 i …) komisja kwalifikacyjna powołana 

 

przez .............................................................................................................................................  
                  (nazwa organu, który powołał komisję kwalifikacyjną)  

 

zaświadcza że Pan/Pani .............................................................................................................. 
                   (imię/imiona i nazwisko) 

 

urodzony(-na) w dniu ............................................................................................................... r. 
                         (data urodzenia) 

 

w wyniku postępowania kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu rozmowy w dniu …………… 

 

.................................................................... r. uzyskał(a) akceptację komisji kwalifikacyjnej na  

 

stopień nauczyciela dyplomowanego.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej 

 

....................................................            ……………………………………………………… 

         (data wydania zaświadczenia)                                                                 (imię i nazwisko  

                                                                                                    oraz podpis przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej)  

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

WZÓR 

 

 

……………………………………………… 
                         (oznaczenie organu nadającego  

                stopień awansu zawodowego nauczyciela)  

 

 

AKT NADANIA  

STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA 

  

 

Na podstawie art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116 i …) po uzyskaniu pozytywnej 

 

opinii z dnia …………………..…………………… r. o przeprowadzonych zajęciach oraz po  

 

przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego i uzyskaniu zaświadczenia z dnia ………… 

 

 ................................................. r. o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną 

 

przez …………………………….……………………………………………………………… 
                      (nazwa organu, który powołał komisję egzaminacyjną) 

 

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

 

urodzonemu(-ej) w dniu .......................................................................................................... r. 
                (data urodzenia)  

 

 

stopień nauczyciela mianowanego. 

 

 

 

Posiada Pan/Pani wykształcenie1) ............................................................................................... 

 

 

 

 

Uzasadnienie  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 



………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do2)………………………………….., 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, 

który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może Pan/Pani zrzec 

się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia 

organowi, który wydał decyzję, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 

decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  

 

 
 

 

(pieczęć urzędowa)3) 

 

 

 

 

……………………                      …………………………………………………….. 
     (data wydania aktu)                                                                     (imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis  

                                                                                                          pracownika organu upoważnionego do wydania aktu)  

 

 
1) Należy wpisać posiadane przez nauczyciela wykształcenie.  

2) Należy wpisać organ wyższego stopnia zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.  
3) Nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do używania pieczęci urzędowej. 

 

 



Załącznik nr 5  

 

WZÓR 
 
 
……………………………………………………… 
                   (oznaczenie organu nadającego  

           stopień awansu zawodowego nauczyciela)  

 
 

AKT NADANIA  

STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA 

 

Na podstawie art. 9a ust. 4 i art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116 i …) nadaję  

 

Panu/Pani ……………………………………………………………………………………… 
           (imię/imiona i nazwisko) 

 
urodzonemu(-ej) w dniu .......................................................................................................... r. 

                        (data urodzenia)  

 

    

stopień nauczyciela mianowanego. 

 

 

 

Posiada Pan/Pani wykształcenie1) ............................................................................................. 

 
 
 
 

Uzasadnienie  

 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do2)………………………………….., 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, 

który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może Pan/Pani zrzec 

się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia 

organowi, który wydał decyzję, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 

decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  
 
 
 
 

 

(pieczęć urzędowa)3) 

 
 
 
 
 
 
………………………….                                               …....………………………………………………… 

     (data wydania aktu)                             (imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz 

                                                                                                    podpis pracownika organu upoważnionego do wydania aktu) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Należy wpisać posiadane przez nauczyciela wykształcenie. 
2) Należy wpisać organ wyższego stopnia zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. 
3) Nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do używania pieczęci urzędowej. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

 

WZÓR 

 
 
…………………………………………….. 
                   (oznaczenie organu nadającego 

            stopień awansu zawodowego nauczyciela)  

 

 

 

AKT NADANIA  

STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA 

 

Na podstawie art. 9a ust. 5 i art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116 i ...) nadaję Panu/Pani 

………………………………………………………………………………………. 
                     (imię/imiona i nazwisko) 

urodzonemu(-ej) w dniu ........................................................................................................... r.  
                                       (data urodzenia)  

 

 

 

stopień nauczyciela mianowanego. 

 

 

 

Posiada Pan/Pani wykształcenie1) ................................................................................................ 

 

  

 

 

Uzasadnienie 

 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do2)………………………………….., 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, 

który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może Pan/Pani zrzec 

się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia 

organowi, który wydał decyzję, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 

decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  

 

 

 

 
(pieczęć urzędowa)3)  

 

 

 
 

……………………….                                                         …………………………………………………….. 

(miejscowość, data)                   (imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz 

                                                                                                       podpis pracownika organu upoważnionego do wydania aktu)  

 

 

 

 

 
 
1) Należy wpisać posiadane przez nauczyciela wykształcenie. 
2) Należy wpisać organ wyższego stopnia zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.  
3) Nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do używania pieczęci urzędowej. 

 
 

 

 
 
 
 



Załącznik nr 7 

 

WZÓR 

 

 

……………………………………………….. 
                  (oznaczenie organu nadającego  

              stopień awansu zawodowego nauczyciela)  

 

 

AKT NADANIA  

STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – 

Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …) nadaję Panu/Pani 

…………………………………………………………………………………………………... 
                     (imię/imiona i nazwisko) 

urodzonemu(-ej) w dniu .......................................................................................................... r.  
                           (data urodzenia)  

 

 

stopień nauczyciela mianowanego. 

 

 

 

 

Posiada Pan/Pani wykształcenie1) ............................................................................................... 

 

  

 

 

 

Uzasadnienie  

 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za 

pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia 

odwołania może Pan/Pani zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który 

wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję, oświadczenia o 

zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  

 

 

 

 

 
(pieczęć urzędowa)  

 

 

 

 

……………………….                                                 ……………………………………… 
        (data wydania aktu)                        (imię i nazwisko, stanowisko służbowe  

                                                                                                                           oraz podpis pracownika organu  

upoważnionego do wydania aktu)  

 

 

 

 

 
 

1) Należy wpisać posiadane przez nauczyciela wykształcenie. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 8  

 

WZÓR 

 

 

……………………………… 
      (oznaczenie organu nadającego  

stopień awansu zawodowego nauczyciela) 

 

 

 

AKT NADANIA  

STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA 

 

Na podstawie art. 9b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116 i ….) po przeprowadzeniu 

postępowania kwalifikacyjnego i uzyskaniu zaświadczenia z dnia .......................................... r. 

o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej powołanej przez ............................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
                                               (nazwa organu, który powołał komisję kwalifikacyjną)  

 

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

 

urodzonemu(-ej) w dniu ......................................................................................................... r. 
                     (data urodzenia)  

 

 

stopień nauczyciela dyplomowanego. 

 

 

 

Posiada Pan/Pani wykształcenie1) ................................................................................................ 

 

 

 

 

Uzasadnienie  

 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do2)………………………………….., 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, 

który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może Pan/Pani zrzec 

się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia 

organowi, który wydał decyzję, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 

decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  

 

 

 

 
 (pieczęć urzędowa) 

 

 

 

……………………….                                                  …………………………………… 
       (data wydania aktu)                          (imię i nazwisko, stanowisko służbowe 

                                                                                                                             oraz podpis pracownika organu  

                                                                                                                            upoważnionego do wydania aktu)  

 

 

 
1) Należy wpisać posiadane przez nauczyciela wykształcenie. 
2) Należy wpisać organ wyższego stopnia zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.  
 

 

 

 

 


