…………………………………………., …………………………..
(miejscowość)
(data)
………………………………………………….……………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………………….………….
…………………………………………………….…………
(adres do korespondencji)
……………………………………………………………….
(telefon- podanie jest dobrowolne)
………………………………………………………………
(szkoła)
……………………………………………………………….
(nauczany przedmiot)

BURMISTRZ
KROSNA ODRZAŃSKIEGO
ul. PARKOWA 1
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE

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 2018 r. poz. 967
ze zm.) wnoszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Załączniki:
•

kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczona

za zgodność z oryginałem

przez dyrektora szkoły,
•

kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły,

•

zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574),

•

kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona za zgodność z oryginałem
przez dyrektora szkoły,

•

kopia karty oceny pracy, dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczona za zgodność z oryginałem
przez dyrektora szkoły.

2. Proszę o powołanie do składu komisji egzaminacyjnej przedstawiciela związku zawodowego
.......................................................................................
(nazwa związku zawodowego )

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

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krosna Odrzańskiego z siedzibą
w Urzędzie Miasta przy ul. Parkowej 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie. Z administratorem można
kontaktować się poprzez adres email sekretariat@krosnoodrzanskie.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
poprzez email a.szurgot@krosnoodrzanskie.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych przez administratora oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
na stopień nauczyciela mianowanego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967 ze zm.)
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub osoby przez nie upoważnione (członkowie komisji
egzaminacyjnej) .
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967 ze zm.),
związanym z udziałem w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa (50 lat),
zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na
podstawie udzielonej zgody, dane przechowywane są do momentu ustania celu przetwarzania lub
cofnięcia wyrażonej zgody.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo cofnięcia wyrażonej zgody (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie udzielonej zgody).
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193
Warszawa).
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą
podlegały profilowaniu.

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

