Załącznik nr OR-05-1 do procedury OR-05

Lubaczów, dnia…………………
………………………………...
(imię i nazwisko)

………………………………...
(adres zamieszkania)

…………………………………
(stanowisko/przedmiot)

………………………………...
(nazwa i adres szkoły)

………………………………...
(PESEL)

Burmistrz Miasta Lubaczowa
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
Wniosek nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 9 b ust. 2 oraz art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 2215), w związku z otrzymaną pozytywną oceną dorobku zawodowego za okres stażu
z dnia ……………., proszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela
mianowanego.
Jednocześnie na podstawie art. 9 g ust. 5 ww. ustawy, proszę o powołanie do składu Komisji Egzaminacyjnej
rozpatrującej mój awans na stopień nauczyciela mianowanego, przedstawiciela związku zawodowego
………………………………………………………………………………………………………………………..
(należy wpisać nazwę związku zawodowego lub ”nie dotyczy”)

Do wniosku załączam, zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 r., poz. 1574), następującą
dokumentację:
1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
2) poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego,
3) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania
zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,
c) dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych
w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio
wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku
pracy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
5) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

………………………………………
(podpis nauczyciela)

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/-y na podanie numeru telefonu w celu kontaktu w związku z procedurą awansu

zawodowego na nauczyciela mianowanego.
Nr telefonu:…………………………………………
……………………………………………..
(podpis nauczyciela)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)(dalej: RODO) informuję, iż:

1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta Lubaczowa reprezentowany przez Burmistrza Miasta
Lubaczowa z siedzibą: ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów.
2. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Magda Fusińska. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z
przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
- przez e-mail: iod@um.lubaczow.pl
3. Cele przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu podjęcia i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o
nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.
4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO) na podstawie:
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1942 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1574).
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych
od nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1575).,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),
Natomiast, jeśli podadzą Państwo dane kontaktowe tj. numer telefonu, będą one przetwarzane na podstawie zgody (art.6 ust. 1
lit. a RODO).
5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji postępowania egzaminacyjnego na stopień
nauczyciela mianowanego, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa – awans zawodowy nauczycieli - 50 lat. Numer telefonu kontaktowego, który jest daną dobrowolną,
będzie przechowywany przez okres niezbędny do realizacji postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela
mianowanego lub do wycofania zgody.
6. Odbiorcy Państwa danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: Kuratorium Oświaty oraz właściwe związki zawodowe (tylko w przypadku gdy
Państwo o to zawnioskuje), podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Oświadczam, że zapoznałam się/ zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną.
……………………………………………..
(podpis nauczyciela)

