
 

____________________       Otwock, dnia ________________ r. 
pieczęć szkoły/placówki 
1ygn.. pisma __________________ 

ZAŚWIADCZENIE DYREKTORA SZKOŁY 
 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1574), Dyrektor szkoły/placówki zaświadcza co następuje: 
 
Zaświadczam, że Pan/Pani ___________________________________ urodzony/a dnia  ________________________ w _______________________, 
jest zatrudniona: 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA W DNIU WYDANIA ZAŚWIADCZENIA 

Wymiar zatrudnienia   

Nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć   

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU 

Wymiar stażu 

 

Okres odbywania stażu * 
(od ___ do ___) 

 

W okresie odbywania stażu nauczyciel zatrudniony 
był w: 

1) 

2) 

Ad 1) okres zatrudnienia, nauczany przedmiot lub 
rodzaj prowadzonych zajęć, wymiar etatu (w 
przypadku nauczyciela realizującego co najmniej dwa 
przedmioty/rodzaje zajęć – podać wymiar godzin z 
poszczególnych przedmiotów/rodzajów zajęć 

 
od ________ do _________ na stanowisku _______________________ 
  
w wymiarze ____________________________________________etatu 
 

 
od ________ do _________ na stanowisku _______________________ 
  
w wymiarze ___________________________________________ etatu

1 

 

Ad 2) okres zatrudnienia, nauczany przedmiot lub 
rodzaj prowadzonych zajęć, wymiar etatu (w 
przypadku nauczyciela realizującego co najmniej dwa 
przedmioty/rodzaje zajęć – podać wymiar godzin z 
poszczególnych przedmiotów/rodzajów zajęć 

 
od ________ do _________ na stanowisku _______________________ 
  
w wymiarze ____________________________________________etatu 
 

 
od ________ do _________ na stanowisku _______________________ 
  
w wymiarze ___________________________________________ etatu

1 

 

Informacje o wydłużeniu okres stażu w przypadkach 
określonych w art. 9d ust. 5 i ust. 5a KN  
 
należy wyszczególnić: 
a)czas trwania nieobecności w okresie od __ do __,  
b) przyczynę wydłużenia stażu – L4, urlop 
macierzyński) 
c) podstawę prawną  
(odpowiednio:art.9d ust.5 i ust. 5a KN) 
 

 
1) od __________________ do __________________ tj. __________dni 
 
przyczyna:___________________________________________________ 
 
podstawa prawna: ____________________________________________ 
 

 
2) od __________________ do __________________ tj. __________dni 
 
przyczyna:___________________________________________________ 
 
podstawa prawna: ____________________________________________ 
 

 
3) od __________________ do __________________ tj. __________dni 
 
przyczyna:___________________________________________________ 
 
podstawa prawna: ____________________________________________ 
 

Informacja o zaliczeniu dotychczas odbytego stażu w 
przypadkach określonych w art.  9f ust. 2 i 4 KN 
należy wyszczególnić: 
a)okres odbytego stażu od __ do __,  
b) powód (zmiana miejsca zatrudnienia, przywrócenie 
do pracy 
c) podstawę prawną  
(odpowiednio:art.9f ust.2 i ust. 4 KN) 

od __________________ do __________________ tj. ____________dni 
 
powód:___________________________________________________ 
 
podstawa prawna: ____________________________________________ 
 

Okres niepozostawania w stosunku pracy 
od __________________ do __________________ tj. ____________dni 
 

Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego 
 

 

Data złożenia sprawozdania z realizacji planu 
rozwoju zawodowego 

 

      
__________________________________________________ 

                                                                                        pieczątka i podpis dyrektora szkoły/placówki 


