
Mysłowice, dnia ……………………………………….

.................................................................
/imię i nazwisko/

nauczyciel – …………………………………………
/przedmiot/

.................................................................
/placówka/

..............................................................…                                  Prezydent Miasta Mysłowice                           
/adres/

..............................................................…                                            ul. Powstańców 1
/data i miejsce urodzenia/

.................................................................
/adres zamieszkania i nr telefonu/

                                                                                W N I O S E K

                    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 2019 r.  

poz.  2215 oraz z 2021 poz.4)  proszę o podjęcie  postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela

mianowanego.

                                                                                 Uzasadnienie

W dniu   .........................................................    otrzymałam/em stopień nauczyciela kontraktowego.
                                /data otrzymania decyzji/

Odbyłam/em staż trwający 2 lata i 9 miesięcy i otrzymałam/em pozytywną ocenę dorobku zawodowego

za okres stażu. Posiadam następujące kwali5acje zawodowe:

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

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

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

Jednocześnie proszę o udział w postępowaniu przedstawiciela związku zawodowego

(*w przypadku braku wpisać „nie dotyczy”)

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

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

                                                                                                                   /podpis wnioskodawcy/

Załączniki:

1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwali5acje zawodowe oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

    kontraktowego poświadczone przez  dyrektora za zgodność z oryginałem.

2. Zaświadczenie Dyrektora szkoły /placówki potwierdzające spełnienie wymagań koniecznych do podjęcia postępowania

    egzaminacyjnego.

3. Kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

4. Kopia oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu, poświadczona przez dyrektora za zgodność z oryginałem.



Zgodnie z art. 13 i 14 RODO informujemy że:

− Administratorem danych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice

  ul. Powstańców 1.

− Inspektorem danych osobowych jest Marcin Patałąg, m.patalag@um.myslowice.pl,tel. 032 31-71-245.

− Dane przekazywane są dla celów związanych z przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego

  na stopień nauczyciela mianowanego

− Okres przechowywania danych wynosi 50 lat.

− Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania,

  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

− Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

− Zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z art. 9b Karta Nauczyciela, nie podanie danych osobowych

  spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

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

                                                                                                                      /podpis wnioskodawcy/ 


