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....................................................... (miejscowość, data) 

....................................................... 
(imię i nazwisko oraz adres nauczyciela) 

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica 

ul. Żarnowiecka 46 a 

42-436 Pilica 

 

 

WNIOSEK 
o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 

 

Na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2215) wnoszę podjęcie postępowania egzaminacyjnego i nadanie mi stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego. 

Ocenę pracy po zakończeniu stażu otrzymałem/ otrzymałam* dnia1 …………………………………... 
Wnoszę o powołanie do składu komisji egzaminacyjnej przedstawiciela następującego związku 

zawodowego2 ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Do wniosku dołączam: 

1) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane przeze 
mnie kwalifikacje zawodowe oraz aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego3 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

2) zaświadczenie dyrektora szkoły, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 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); 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju 
zawodowego; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu. 

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

*Niepotrzebne skreślić. 

                                                 
1 Należy podać datę otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy po zakończeniu stażu. 
2 Należy podać nazwę związku zawodowego. 
3 Należy wymienić te dokumenty. 



Klauzula o ochronie danych osobowych 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku 
oraz załączonych do niego dokumentach, do celów związanych z postępowaniem egzaminacyjnym na 
stopień nauczyciela mianowanego 
 

………………..………………………. 
data i czytelny podpis  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego (zgodnie z rozporządzeniem 
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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016,str.1)). 

 Wiem, że Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Pilica. 

 Inspektorem ochrony danych osobowych jest: 
Pan Grzegorz Bojanek email: iodo@pilica.pl; nr. tel.: 505 140 180. 

 Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną złożonym wnioskiem o podjęcie postępowania 
egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. 

 Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 
r. poz. 2215) 

 Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane: akty awansu zawodowego (uwierzytelnione kopie) 
przez okres 50 lat, pozostała dokumentacja awansu zawodowego przez 5 lat zgodnie z przepisami 
prawa. 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na mocy 
przepisów prawa. 

 Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

 Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych osobowych. 

 Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych będzie 
skutkować brakiem możliwości realizacji wniosku. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o podjęcie postępowania 
egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego i wydania w tej sprawie właściwej decyzji 
administracyjnej. 

 Złożenie wniosku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych. 
 
 

………………..………………………. 
data i czytelny podpis  
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