Góra Kalwaria, dnia.......................................
.......................................................................................................
(imię i nazwisko nauczyciela)
.......................................................................................................
(nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć)
.......................................................................................................
(nazwa szkoły, placówki)
........................................................................................................
(adres zamieszkania / kod, miejscowość, ulica, numer domu)
........................................................................................................
(telefon kontaktowy, e-mail)
WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Na podstawie art. 9b ust. 2 i art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) wnoszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
na stopień nauczyciela mianowanego przez Komisję Egzaminacyjną.
Wniosek uzasadniam tym, iż:
▪ jestem zatrudniony/a w
.........................................................................................................................
/ nazwa placówki /

w wymiarze

................................... ,

▪ posiadam akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Nr ………………………………. z dnia …………..…………………………. ,
▪ w okresie od dnia .................................... do dnia ............................ odbyłem/am staż
i uzyskałem/am po zakończeniu stażu ocenę dorobku zawodowego z dnia ………………. .
Do wniosku załączam wyszczególnioną poniżej dokumentację:
1. kopie dokumentów potwierdzających
posiadane kwalifikacje zawodowe,
poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
2. kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem,
poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
3. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające dane wymienione w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a
– c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz.
1574 ze zm.),
4. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez
dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
5. kopię karty oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez
dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
6. kopię aktu zawarcia związku małżeńskiego – w przypadku nazwiska innego na ww.
dokumentach niż aktualnie używane
Tylko na wniosek nauczyciela:
Na podstawie art. 9g ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela wnioskuję o powołanie do składu
Komisji Egzaminacyjnej przedstawiciela niżej wymienionego związku zawodowego:
.............................................................. .

.........................................................
/ podpis wnioskodawcy /

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119, stron. 1 (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o
sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących
Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Góra
Kalwaria, dane adresowe: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria,
2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@gorakalwaria.pl lub
pisemnie na adres Administratora danych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wynikających z przepisów ustawy
– Karta Nauczyciela, dotyczących nadania lub odmowy nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego oraz ustawy o systemie informacji oświatowej;
4) Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązujące przepisy prawa:
a) art. 9b ust. 2, ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
b) § 9 ust. 1, § 14, § 16 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1574 i z 2019 r. poz. 1650)
c) art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji
oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942 i z 2020 r. poz. 695)
5) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom
wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu
8) Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)
9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze
względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadku, gdy przetwarzamy dane na
podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych tj. prawo otrzymania od nas
swoich danych osobowych. Prawo przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko
co do danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
10) Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych spowoduje odrzucenie
wniosku.

Góra Kalwaria, dn. ……………………

………………………………
/ podpis wnioskodawcy /

