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

…………………………….. 
        (imię i nazwisko nauczyciela)                               (miejscowość i data) 
 

............................................................ 
            (adres zamieszkania) 

 

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

 

………………………………………. 
           (miejsce zatrudnienia) 

 

           

                       (Pesel) 

                                                      Starosta Drawski 

                   pl. Elizy Orzeszkowej 3 

              78-500 Drawsko Pom. 

 

    

Wniosek 

o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 

 

Na podstawie art. 9d ust. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.                         

z 2018 r., poz. 967 ze zm.) w związku z uzyskaniem w dniu ............................. 

wyróżniającej/bardzo dobrej/dobrej
1 oceny pracy za okres stażu, zwracam się z prośbą                              

o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

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

o powołanie w skład komisji przedstawiciela związku zawodowego 

....................................................................................... 
2 

                       (nazwa związku zawodowego)  

 

 

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

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574) do 

wniosku załączam następującą 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 zawierające informacje, o których mowa w § 9 ust. 1 

pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 marca 2018 r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 

1574), 

4) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, poświadczoną przez 

dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, 

5) kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez 

dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem. 

 

 

 

............................................... 
                    (podpis nauczyciela) 
1 
właściwe podkreślić 

2
 akapit wykreślić w przypadku braku chęci powołania w skład Komisji przedstawiciela związku 

zawodowego 

 

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Drawski, Starostwo Powiatowe w Drawsku 

Pomorskim, Adres: Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 94 363 34 64, e-mail: 

powiatdrawski@powiatdrawski.pl 

2. Z inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim skontaktować się 

można poprzez e-mail: iod@powiatdrawski.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w tym zgodnie z ustawą z 

dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) oraz rozporządzeniem 

z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 

z 2018 r., poz. 1574 ze zm.), a w zakresie danej jaką jest nr Pesel zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o Systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1900 ze zm.). 

4. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru tych danych, 
w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania. 

7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznam iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie równoznaczne z brakiem realizacji wniosku, o który wnoszę. 

9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich 

profilowania.  
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, 

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

        

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

mailto:powiatdrawski@powiatdrawski.pl

