Wejherowo, dnia ................................
............................................
/Imię i nazwisko nauczyciela/

....................................
/Adres zamieszkania/
.............................................
/Stopień awansu zawodowego/
...............................................
/Stanowisko (przedmiot)/

...................................
/Nazwa i adres szkoły/
.................................

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

/Telefon kontaktowy/

/Pełna nazwa i adres organu prowadzącego szkołę/

WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Na podstawie art. 9b ust.2 oraz art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2215 z późn. zm.) wnoszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o nadanie
stopnia nauczyciela mianowanego. Zgodnie z § 9.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z
2020r. poz. 2200), Do wniosku załączam następującą dokumentację:
1. Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz
poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
2. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju
prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dacie złożenia sprawozdania
z realizacji tego planu,
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu.
3. Poświadczoną kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
4. Poświadczoną kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Jednocześnie na podstawie art. 9g ust. 5 ww. ustawy, proszę o powołanie do składu Komisji Egzaminacyjnej
rozpatrującej

mój

awans

na

stopień

nauczyciela

mianowanego,

przedstawiciela

zawodowego....................................................................................................................................................

..............................................................
/ Podpis nauczyciela /

związku

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Wejherowskim Centrum Usług Wspólnych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1/ Administratorem danych jest Dyrektor Wejherowskiego Centrum Usług Wspólnych, ul. 12 Marca 195, 84-200
Wejherowo, email: centrum@wcuw.wejherowo.pl, tel. 58 738 66 00.
2/ Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez email:
iod@um.wejherowo.pl, telefonicznie: 58 677 71 37, listownie na adres: ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo.
3/ celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stopień
awansu nauczyciela mianowanego.
4/ podstawą prawną do przetwarzania jest ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o Systemie Informacji Oświatowej,
rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli oraz w sprawie wymagań kwalifikacyjnych.
5/ dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
6/ decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób automatyczny, w tym
nie będą profilowane.
7/ podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie podanie danych uniemożliwi przeprowadzenie postępowania.
8/ ma Pani/ Pan prawo do ochrony, dostępu, sprostowania, ograniczenia dostępu danych osobowych, oraz
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9/ / wniosek oraz dokumentacja formalna będą przechowywane
przechowywania wynikającego z przepisów prawa.

do momentu wygaśnięcia obowiązku ich

...................................................................
(czytelny podpis nauczyciela)

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o podjęcie postępowania
kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – w celu rozpatrzenia wniosku.

……………………………………
(czytelny podpis nauczyciela)

