Śrem, dnia ……………………
................................................
Imię i nazwisko nauczyciela
................................................
................................................
Adres do korespondencji
................................................
Tel. kontaktowy
................................................
PESEL
Burmistrz Śremu
ul. Plac 20 Października 1
63-100 Śrem
WNIOSEK
o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela
mianowanego
Na podstawie art. 9b ust. 2 i art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela, 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 przedstawiciela związku zawodowego:
………………………………………………………
(nazwa związku zawodowego)
Do wniosku załączam następującą dokumentację:
1) poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem:
a) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
zawodowe,
b) kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
kontraktowego,
c) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu,
2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje, o którym
mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli.
............................................
Podpis wnioskodawcy
*) niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacja zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Burmistrz Śremu reprezentujący Urząd Miejski w Śremie z siedzibą ul. Plac. 20 Października
1, 63-100 Śrem; inspektorem ochrony danych Urzędu Miejskiego w Śremie jest Adrian
Marcinkowski, e-mail: iod@srem.pl; dane osobowe przetwarzane będą celem realizacji
wniosku; odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa lub odrębnych umów; dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
ani organizacji międzynarodowej; dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
dotyczących archiwizacji; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; ma Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych; Pani/Pana dane
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji wniosku.

………………..............
(miejscowość, data)

…………………………………
(podpis wnioskodawcy)

