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

miejscowość, data

Imię i nazwisko

………………………………..…………….
kod, miejsce zamieszkania

PREZYDENT MIASTA KATOWICE

……………………..……………………….
ulica, nr domu

……………………………………………...
data i miejsce urodzenia

………………………………….……………
nr telefonu

Wniosek
o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela, proszę
o

wszczęcie

postępowania

egzaminacyjnego

na

stopień

nauczyciela

mianowanego.

Jestem nauczycielem kontraktowym zatrudnionym w:

……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa placówki)
…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
(adres)

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

Staż obyłem/am w wymiarze ……………………………… w trybie art. ……………... ustawy Karta nauczyciela.
Zgodnie z art. 9g ust 5 ustawy Karta nauczyciela, proszę o włączenie do udziału w pracach komisji
egzaminacyjnej przedstawiciela związku zawodowego:

…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
(nazwa związku)
Do wniosku załączam:
1. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
2. akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,
3. zaświadczenie dyrektora szkoły,
4. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły
za zgodność z oryginałem,
5. kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za godność
z oryginałem,
6. akt małżeństwa (w przypadku posiadania dokumentów na inne nazwisko).

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) - zwane dalej RODO - informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą
w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu
2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować:
e-mail: iod@katowice.eu lub tradycyjnie: Inspektor ochrony danych, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym w „karcie usługi”
a podanie ich jest niezbędne do załatwienia sprawy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa
dot. archiwizacji, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją
niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosku.
9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
10. Szczegółowa podstawa prawna, z której wynika obowiązek podania danych osobowych
jest zawarta w punkcie ,,Podstawa prawna” karty usługi.

………………………………………………………………………………………

(data, podpis)

