
 

 

 
.................................., dnia ................................... 

 
                                                                              WÓJT GMINY PUCK 

                    84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29 

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień  

nauczyciela mianowanego 

Nazwisko i imię ................................................................................... 
 

Adres zamieszkania ............................................................................. 
 

Tel. kontaktowy ......................................, adres email ........................ 
 

Miejsce zatrudnienia / nazwa szkoły/adres ............................................................................................................... 
 

 Na podstawie art. 9b ust. 2 i art. 9d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2215) w związku z uzyskaniem w dniu ...........................pozytywnej oceny dorobku zawodowego,    proszę o podjęcie 
postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. 
 Jednocześnie na podstawie art. 9g ust. 5 ustawy – Karta Nauczyciela  wnoszę /  nie wnoszę o powołanie w 
skład komisji egzaminacyjnej przedstawiciela związku zawodowego ...........................................................................( nazwa związku 
zawodowego). 
 Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania 
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 2200)  
do wniosku załączam następującą dokumentację: 
 
1. kopie poświadczone przez dyrektora szkoły dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz aktu 
nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;  
2. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia : 
a) wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie ( lub rodzaju prowadzonych zajęć) w dniu wydania zaświadczenia oraz 
okresie odbywania stażu ( w przypadku nauczyciela, który  był zatrudniony w kilku szkołach w wymiarze niższym niż połowa etatu 
lub zmienił miejsce zatrudnienia w trakcie odbywania stażu, zaświadczenie z innych szkół), 
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, 
c) dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, 
d) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 
5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu 

stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy; 
3. kopię poświadczoną przez dyrektora szkoły  sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego; 
4.  kopię poświadczoną przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego za okres stażu. 
 

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

                                                                                                                                              (podpis nauczyciela) 

 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 



 

 

□ Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym numer telefonu, adresu email były przetwarzane 

przez Wójta Gminy Puck i działający w jego imieniu ZOPO w celach kontaktowych na czas  przeprowadzenia 
postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.  
 
 
 
 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 

119, str. 1) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Puck. W jego imieniu przetwarza Państwa dane osobowe Zespół Obsługi 

Placówek Oświatowych w Gminie Puck ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, tel.: 58 673 20 96, adres e-mail: sekretariat@zopo.puck.pl 

. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z Inspektorem ochrony 

danych na adres e-mail: iod@zopo.puck.pl . 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze wynikającego z ustawy – Karta Nauczyciela. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji 

wynikającej z przepisów prawa tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym rozpatrzono wniosek. 

6. Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do 

ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ). 

 

 

 
 
.......................................... 
(data,  podpis nauczyciela) 
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