
 
    ......................................., dnia .......................................

.......................................................................................................    
(imię i nazwisko nauczyciela)

PESEL1

.......................................................................................................
(nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć)

.......................................................................................................
(nazwa szkoły, placówki)

........................................................................................................
(adres zamieszkania /  kod, miejscowość, ulica, numer domu)

........................................................................................................
(telefon kontaktowy, e-mail)

Wójt Gminy Szaflary
ul. Zakopiańska 18
34-424 Szaflary

 
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  z  późn.  zm.)  wnoszę o  podjęcie  postępowania
egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego przez Komisję Egzaminacyjną. 

Do wniosku załączam wyszczególnioną poniżej dokumentację:
1. kopie dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez 

dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
2. zaświadczenie dyrektora szkoły zgodnie z § 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):

a) o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przedmiocie lub rodzaju prowadzonych
zajęć  w  dniu  wydania  zaświadczenia  oraz  w  okresie  odbywania  stażu,  ze  wskazaniem
wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

b) o  dacie  zatwierdzenia  planu  rozwoju  zawodowego  i  dacie  złożenia  przez  nauczyciela
sprawozdania z realizacji tego planu,

c) o  przyczynach  wydłużenia  okresu  stażu  oraz  zaliczenia  dotychczas  odbytego  stażu  
w przypadkach określonych w art. 9 ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze
wskazaniem podstawy prawnej  odpowiednio wydłużenia  albo zaliczenia  okresu  stażu  oraz
okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy; 

3. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za
zgodność z oryginałem,

4. kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z
oryginałem

5. kopię  aktu  nadania  stopnia  nauczyciela  kontraktowego  wraz  z  uzasadnieniem,  poświadczone  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 /

1 Numer pesel jest potrzebny do realizacji przez organ prowadzący szkoły, obowiązku przekazywania do Systemu Informacji
Oświatowej danych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela, wynikającego z 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 z późn. zm.).



Jednocześnie  oświadczam,  że  zgodnie  z  art.  13  ust  1  i  2  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.)  zapoznałe(a)m  się z treścią
klauzuli informacyjnej, w tym z przysługującym prawem dostępu do treści moich  danych oraz ich
poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych
danych było dobrowolne.

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

      (podpis)

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/nie wyrażam zgody2 na przetwarzanie moich danych
osobowych, tj. numeru telefonu,  zawartego we wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na
stopień nauczyciela mianowanego – w celu rozpatrzenia wniosku. 

.............................................
                  (podpis)

2 niepotrzebne skreślić


	Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

