WNIOSEK
o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
Łowicz, dn.

Nazwisko, imię

PESEL* □

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Nauczyciel....................................................

(nazwa i adres szkoły)
Adres do korespondencji, telefon

Pan
Marcin Kosiorek
Starosta Łowicki
Na podstawie arl. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.). wnoszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o
nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego. Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200) dołączam dokumentację:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe
poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
2) kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczoną przez
dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
3) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a) wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju
prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania
stażu *;
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia
sprawozdania z realizacji tego planu 2;
4) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez
dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
5) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora
szkoły za zgodność z oryginałem.
Na podstawie art. 9g ust. 5 ww. ustawy wnoszę o powołanie w skład komisji egzaminacyjnej
przedstawiciela 3 ..............................................................................................................................
(należy wpisać nazwę związku zawodowego lub - „ nie dotyczy")

(podpis nauczyciela)

1Jeżeli nauczyciel odbywał staż w więcej niż jednej szkole należy wskazać wszystkie szkoły, w których nauczyciel
odbywał staż.
2 Jeżeli nauczyciel odbywał staż w wydłużonym okresie należy>podać przyczyny wydłużenia okresu stażu oraz
zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9 f 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 Fakultatywnie
* 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.
i pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 868 z późn.
zm.)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. I i 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
(Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) - dalej również „Rozporządzenie”:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łowicki. z siedzibą
przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail:
iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400
Łowicz, ul. Stanisławskiego 30;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia awansu zawodowego
nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego, zgodnie z:
a)

ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn.

zm.),
b) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawne
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020, poz.2200),
c) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1289),

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
4) Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione członkom komisji egzaminacyjnej oraz kuratorium
oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach a także innym organom i podmiotom wyłącznie
na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe nic będą przekazywane do państw trzecich;
6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140);
7) posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia
przetwarzania;
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych państwa dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia;
10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi
przepisami prawa jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak
możliwości przystąpienia do awansu zawodowego.
Oświadczam, iż powyższą informację przyjąłem/łam do wiadomości.

(data i podpis nauczyciela)

