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

(Imię i nazwisko nauczyciela) 

  

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

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

(adres zamieszkania) 

 

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

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

 (nazwa szkoły/placówki) 

 

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

(nr telefonu do  kontaktu) 

 ………………………..................................................... r. 

(miejscowość, data) 

 

 

 

 

Starosta Poznański 

 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

ul. Jackowskiego 18 

60-509 Poznań 

 

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  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) w związku z uzyskaniem w dniu ……………….………………… pozytywnej oceny 

dorobku zawodowego, proszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

w skład komisji przedstawiciela związku zawodowego: 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
(nazwa związku zawodowego) 

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

awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.) do wniosku załączam następującą 

dokumentację: 

1. kopie poświadczone przez dyrektora szkoły dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje 

zawodowe oraz aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego; 

2. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: 

a) wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie (lub rodzaju prowadzonych zajęć)  

w dniu wydania zaświadczenia oraz okresie odbywania stażu (w przypadku nauczyciela, który był 

zatrudniony w kilku szkołach w wymiarze niższym niż połowa etatu lub zmienił miejsce zatrudnienia  

w trakcie odbywania stażu, zaświadczenia z innych szkół), 

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, 

*niewłaściwe skreślić 
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c) dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, 

d) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu  

w przypadkach określanych 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 niepozostawiania w stosunku pracy; 

3. kopię poświadczoną przez dyrektora szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego; 

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

 

 

 

.………………………………........................................................... 
(podpis nauczyciela) 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 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 danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), 

informuję, że Starosta Poznański na podstawie art. 9b ust. 2 w związku z art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) oraz art. 60 w związku z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 poz. 1900 z poźn. zm.) przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań 

wynikających z postępowania o nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez Starostę Poznańskiego 

z siedzibą przy ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań. 

 Jednocześnie informuję, że: 

1) wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@powiat.poznan.pl lub 

pisemnie na adres: Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań; 

2) do ww. danych osobowych będą mieli dostęp uprawnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Poznaniu, a także 

przedstawiciele Komisji egzaminacyjnej, wyznaczeni na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.); 

3) dane, po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych 

 i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania przez Administratora; 

4) Pani/Pan, których dane te dotyczą, ma prawo do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych; żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne  

do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

b. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy osoby kwestionują prawidłowość danych; Administrator nie potrzebuje już 

danych osobowych do celu przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia 

dochodzenia lub obrony roszczeń 

5) ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

6) podanie danych jest wymogiem ustawowym, a odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa; 

7) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu profilu. 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją 

 

.………………………………........................................................... 
(podpis nauczyciela) 

 


