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Art.  9d.  [Rozpoczęcie, przedłużenie, przerwanie stażu] 

1.  

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od 

dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta 

rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. 

2.  

W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie 

rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego. 

3.  

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 5f i art. 9g 

ust. 8. 

4.  

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po 

przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień 

nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania 

poprzedniego stopnia awansu zawodowego. 

4a.  

(uchylony). 

5.  

W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym, 

czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub 

urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie 

dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku 

nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym 

wymiarze. 

5a.  

W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega 

przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej 

nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż 

rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 

6.  

Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w każdym 

czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym wymiarze. 



7.  

Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania 

kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za 

okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego 

w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W razie 

niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odbycia 

stażu w pełnym wymiarze. 

8.  

Dyrektor szkoły corocznie, w arkuszu organizacyjnym szkoły, o którym mowa w odrębnych 

przepisach, podaje liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących 

do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz 

organizacyjny, oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych 

postępowań. 

9.  7 

 Nauczyciel posiadający stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego, który prowadził 

zajęcia w szkole za granicą, może po nawiązaniu stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej 

złożyć wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego lub postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy. 

7 Art. 9d ust. 9 zmieniony przez art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2245) 

zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r. 


