
     Sokolniki, dnia ………………….

Imię i nazwisko: ………………………..…………….

Adres zam:………………..…………..………………

Tel:…...........………………………..………………...

e-mail:.…………….....……………..………………...

Nauczany przedmiot.………………..………………..

Miejsce pracy:……………………..…………………

WÓJT GMINY SOKOLNIKI

Wniosek

 o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 

Na podstawie art. 9b ust. 2 i art. 9d ust. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

w związku z uzyskaniem w dniu ....................... pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres

stażu,  zwracam się  z  prośbą  o  podjęcie  postępowania  egzaminacyjnego na  stopień  nauczyciela

mianowanego.

Zgodnie  z  §  9 rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  26 lipca  2018r.  w sprawie

uzyskiwania  stopni  awansu  zawodowego  przez  nauczycieli  do  wniosku  załączam  następującą

dokumentację:

1) kopie  dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  zawodowe oraz  kopię  aktu

nadania  stopnia  nauczyciela  kontraktowego,  poświadczone  przez  dyrektora  szkoły  za

zgodność z oryginałem (□ TAK/ □ NIE);

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:

a) wymiarze  zatrudnienia  nauczyciela  oraz  nauczanym  przez  niego  przedmiocie  lub

rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania

stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż (□ TAK/ □

NIE);

b) dacie  zatwierdzenia  planu  rozwoju  zawodowego  i  dacie  złożenia  przez  nauczyciela

sprawozdania z realizacji tego planu (□ TAK/ □ NIE);

c) przyczynach  wydłużenia  okresu  stażu  oraz  zaliczenia  dotychczas  odbytego  stażu

w przypadkach określonych w art. 9d 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  (□ TAK/  □

NIE);

3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, poświadczoną przez dyrektora

szkoły za zgodność z oryginałem (□ TAK/ □ NIE);

4) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za

zgodność z oryginałem (□ TAK/ □ NIE).

Jednocześnie na podstawie art. 9g ust. 5 ustawy – Karta Nauczyciela wnoszę/nie wnoszę*

o  powołanie  w  skład  komisji  przedstawiciela  związku  zawodowego  (nazwa  związku

zawodowego) ........….................................……………………………………………………………

...................….........................

     (podpis Nauczyciela)

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…), tzw.

RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 98-420

Sokolniki, adres e-mail: ug@sokolniki.pl, tel. 627845159.

2. W sprawach dotyczących  Pani/Pana  danych  można  kontaktować  się  bezpośrednio  z administratorem.  Może  też  Pan/i

skorzystać z przysługujących na mocy przepisów RODO praw oraz uzyskać wyjaśnienia dotyczące przetwarzania Pani/a

danych od naszego inspektora ochrony danych osobowych kontaktując się poprzez e-mail: iod@sokolniki.pl.

3. Dane  osobowe  są  przetwarzane  w  celu  przeprowadzenia  postępowania  egzaminacyjnego  na  stopień  nauczyciela

mianowanego na podstawie art. 6 ust.1 lit c) oraz art. 9 ust. 2 lit b) RODO.

4. Dane zostaną udostępnione komisji egzaminacyjnej oraz na stronie BIP Gminy Sokolniki na potrzeby przeprowadzenia

postępowania.

5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Dane będą przechowywane 5 lat, następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną.

7. Istnieje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia

sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.

8. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO ul.

Stawki 2, Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność

przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

10. Dane osobowe nie będą służyć do profilowania.

mailto:iod@sokolniki.pl

