Czeladź, dnia ..............................
...........................................................................
(imię i nazwisko nauczyciela)

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

.........................................................................
Burmistrz Miasta Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień
nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2018 poz. 967,
z późn. zm.) wnoszę o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego oraz
nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.
Nazwisko i imię …………………………………………………………………………………..………………………..
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………...….
Jestem nauczycielem kontraktowym zatrudnionym w: ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………...….
(pełna nazwa szkoły oraz dokładny adres)

na stanowisku …………………………………………………………………….………………………………….……
(podać przedmiot nauczany/ rodzaj prowadzonych zajęć na stażu)

Na podstawie art. 9g ust. 5 ww. ustawy wnoszę/ nie wnoszę* o powołanie w skład komisji egzaminacyjnej
przedstawiciela związku zawodowego: ……………………………………………………………………….………..
(nazwa związku zawodowego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na pozyskiwanie i przechowywanie danych,
w tym dla potrzeb Systemu Informacji Oświatowej.
Do wniosku załączam:
Zgodnie z § 9 ust. 1 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) dokumentację:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność
z oryginałem;
2) kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem, poświadczoną przez dyrektora
szkoły za zgodność z oryginałem;
3) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje, o których mowa w art. § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a-c 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)
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.
Ponadto w związku:
- ze zmianą nazwiska załączam odpis aktu małżeństwa*.

......................................................
(podpis wnioskodawcy)

* - niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Czeladź z siedzibą w Urzędzie Miasta Czeladź
ul. Katowicka 45, moich danych osobowych zawartych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

TAK

NIE

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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 L119 z 04.05.2016), informujemy, iż:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Czeladź z siedzibą w Urzędzie Miasta Czeladź,
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, tel. 32 763 79 00, email: czeladz@um.czeladz.pl, BIP: bip.czeladz.pl;
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z siedzibą w Urzędzie Miasta Czeladź,
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, tel. 32 763 79 79.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Administratora Danych Osobowych
- na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Celem zebrania danych jest przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506),
art. 9 g ust. 2 w związku art. 91 d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 967) oraz § 10 ust. 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).
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa;
Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas
przetwarzania danych, którym podlega Administrator.
Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych
osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a także przenoszenia danych.
Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia
umowy.
W przypadku istnienia obowiązku ustawowego i nie podania swoich danych osobowych, nie będzie możliwości
realizacji zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
W przypadku istnienia obowiązku wynikającego z umowy i nie podania swoich danych osobowych, nie będzie
możliwości realizacji umowy.
W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie skutkować będzie
niemożliwością zawarcia umowy.
Administrator Danych Osobowych nie stosuje profilowania.
Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych
przez Urząd Miasta Czeladź.

..........................................................
data; podpis nauczyciela/ wnioskodawcy

