
 

Wieluń, dnia ................................................ 

 

 

                                                                    Pan Marek Kieler 

  Starosta Wieluński 

 

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 

 

1. imię /imiona/ i  nazwisko ……………………………………………………………...…………… 

2. data i miejsce urodzenia  …………………………………    PESEL …………………………… 

3. adres zamieszkania ….………………..……………………………………………………………. 

4. telefon  kontaktowy…………………...………………………………………………….………….. 

5. miejsce pracy    …………………………………………………………………………… 

6. stanowisko – przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć  

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

7. data rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela kontraktowego  ………………………………                       

8. data zakończenia stażu          ……………………….....…………………………………..                                          

  10.  data rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego    ……….…….……………..    

       11.  data zakończenia stażu  ………………………………….…....….………………… 

 

12. Załączniki: 

 kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczona za zgodność  

z oryginałem przez dyrektora szkoły/placówki, 

 kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczona 

za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły/placówki, 

 

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

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

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

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

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

 zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki 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/placówki, 

 kopia karty oceny pracy, dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczona za zgodność  

z oryginałem przez dyrektora szkoły/placówki
1
. 

 

13. Jednocześnie, na podstawie art. 9g ust. 5 ww. ustawy, wnioskuję/nie wnioskuję
2
   

o powołanie w skład komisji egzaminacyjnej przedstawiciela nauczycielskiego związku 

zawodowego ................................................................................................................................ 

 

                                                                                       

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

 

                                                           
1 w przypadku realizacji stażu w kilku placówkach należy dostarczyć oceny z wszystkich placówek 
2
 niepotrzebne skreślić 



 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Starostwo Powiatowe  w  Wieluniu,     

  pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń - reprezentowane  przez Starostę  

 Wieluńskiego; 

2) mam prawo do kontaktu z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji  w sprawach 

dotyczących ochrony moich danych osobowych przez e-maila: 

mdereniowska@powiat.wielun.pl 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku powiatu dotyczącego 

przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu nauczyciela 

mianowanego; 

4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie moich 

danych osobowych zostanie powierzone członkom komisji egzaminacyjnej, 

z wyłączeniem możliwości ich udostępniania; 

5) moje dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie  z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. 

w sprawie  instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie  organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (j.t. Dz.U. z 2011 r. 

Nr 14 poz. 67 z późn. zm.); 

6) przysługują mi prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich  sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym   momencie (cofnięcie zgody będzie skutkowało odmową rozpatrzenia 

mojego wniosku); 

7) przysługuje mi także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

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

mailto:mdereniowska@powiat.wielun.pl

