
Płock, dnia.........................................................
.....................................................................……………………….

(imię i nazwisko nauczyciela)

.....................................................................……………………….
     (miejsce zatrudnienia)

nauczyciel....................................................................………

         (nauczany przedmiot/rodzaj wykonywanych zajęć)

.....................................................................……………………….
(adres do korespondencji)

.....................................................................……………………….
    (kontakt telefoniczny)

Prezydent Miasta Płocka

Wniosek o wszczęcie postępowania
egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego

nauczyciela mianowanego

Wnoszę  o  wszczęcie  postępowania  egzaminacyjnego  na  stopień  awansu

zawodowego  nauczyciela  mianowanego.  Zakończyłam/em   staż  na  stopień

nauczyciela mianowanego i otrzymałam/em pozytywną ocenę dorobku zawodowego

za okres stażu.

Do wniosku załączam (wykaz dokumentacji załączonej do wniosku):

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

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

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

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

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

Wnoszę/nie wnoszę* o powołanie do składu komisji egzaminacyjnej przedstawiciela

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

                                                                               ....................................................
                                                                                                                   (data i podpis wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić



Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Płock z siedzibą
w Płocku, Stary Rynek 1, w celu  realizacji wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na
stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Zgodnie z art. 13 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 „RODO”) informujemy, że: 

1.  Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock,
pl.Stary Rynek 1;

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosków o wszczęcie postępowania
egzaminacyjnego  na  stopień  awansu  zawodowego  nauczyciela  mianowanego  zgodnie  z  ustawą
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.  Dz. U.  z 2019 r.  poz.  2215) i  rozporządzeniem
Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  26  lipca  2018  r.  w  sprawie  uzyskiwania  stopni  awansu
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz.1574; z 2019 r. poz.1650); 

4.  Odbiorcami  Państwa  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5.  Państwa  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  50  lat  określony  w  jednolitym
rzeczowym wykazem akt;

6.  Mają  Państwo  prawo  do dostępu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  otrzymania  ich  kopii,  do
sprostowania  (poprawiania)  swoich  danych,  do  ograniczenia  przetwarzania  w  przypadku
kwestionowania prawidłowości danych osobowych oraz do usunięcia danych po upływie okresu ich
przechowywania. 

7.  Mają Państwo prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego,  którym jest  Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26
lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1574; z 2019 r. poz. 1650).

…………………………………………………….
(data i podpis wnioskodawcy)


