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

.................................................................. 
              ( imię i nazwisko nauczyciela) 

 

………………………………………… 
(adres domowy) 

 

……………………………………………………………. 

(nauczyciel-przedmiot-szkoła/placówka) 

Starosta Wodzisławski 

za pośrednictwem 

Wydziału Oświaty 

 ul. Pszowska 92 a 

 44-300 Wodzisław Śląski 

 

 

WNIOSEK 

O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ 

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 
 

 W oparciu o 9b ust. 2 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zwracam się                  

z prośbą o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Zgodnie z § 9 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) do wniosku załączam następujące dokumentację; 

- kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

dyrektora szkoły, 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność                                     

z oryginałem przez dyrektora szkoły: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

- zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 

MEN z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 

2018r. poz. 1574), 

- kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

dyrektora  szkoły, 

- kopię karty oceny pracy, dokonanie po zakończeniu stażu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

dyrektora szkoły1. 

Jednocześnie proszę o powołanie do składu komisji egzaminacyjnej przedstawiciela związku zawodowego  

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
                         (nazwa związku zawodowego) 

 

                 ……………………………………………    

                                                                                                                              (podpis wnioskodawcy) 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem jest Starosta 

Wodzisławski (ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski).  

 

2. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu  przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na 

stopień nauczyciela mianowanego w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych ciążących 

na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

 

                                                           
1 W przypadku realizacji stażu w kilku szkołach/placówkach należy dostarczyć oceny z wszystkich szkół. 
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3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych powierzamy podmiotom obsługującym systemy 

informatyczne, wykorzystywane w Starostwie, w zakresie wdrażania, naprawy i konserwacji  tych 

systemów lub hostingu danych. Państwa dane identyfikacyjne przekazujemy również innym 

administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące 

działalność pocztową. 

 

4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym: iod@powiatwodzislawski.pl. 

 

5. Dodatkowe informacje dotyczące m.in. okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane, 

prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, możliwości wniesienia skargi do 

organu nadzorczego oraz wymogu podania danych i konsekwencji ich niepodania, są dla Państwa 

dostępne na stronie internetowej www.powiatwodzislawski.pl/mojedane/kpa oraz na tablicach 

informacyjnych w Starostwie. 
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