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WO-W-2 
Wniosek o  wszczęcie postępowania 

egzaminacyjnego na stopień nauczyciela 

mianowanego 

Opłata skarbowa: 
nie pobiera się 

             
                                                   Ostrołęka, …………………………….. 

…………………………………………………. 
                   imię/imiona i nazwisko/a nauczyciela 

 

…………………………………………………. 
                             adres do korespondencji 

 

…………………………………………………. 
                               numer telefonu i email 

 

…………………………………………………. 
                    nazwa, adres i telefon miejsca pracy 

 

…………………………………………………. 
                                nauczany przedmiot 

 

Prezydent Miasta Ostrołęki 
 

 

 

Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego 

na stopień nauczyciela mianowanego 

 

W związku z otrzymaną w dniu   ……..…………………………………………………… 

………………………………………….* oceną pracy, proszę o wszczęcie postępowania 

egzaminacyjnego o nadanie mi stopnia nauczyciela mianowanego. 

Jednocześnie wnoszę/nie wnoszę o powołanie w skład komisji egzaminacyjnej, 

przedstawiciela związku zawodowego …………………………………….. (podać nazwę 

związku). 

 

 

 

………………………………………. 
                                                                                                                         (podpis wnioskodawcy) 

 

 
Do wniosku załączam: 

1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kopię aktu nadania stopnia 

awansu nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem. 

2. Zaświadczenie dyrektora szkoły.  

3. Kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za 

zgodność z oryginałem. 

4. Kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za 

zgodność z oryginałem. 

 

 data i stopień uzyskanej oceny 
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Informacja o przetwarzaniu danych 
 

Informacja, o której mowa w 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): 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrołęki z siedzibą 

w Ostrołęce, Pl. gen. Józefa Bema 1. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Tadeusz Jarosik, email: 

iod@um.ostroleka.pl,  

tel. 29 765-42-70. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: 

 art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 967, ze zm.), 

 § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat (kategoria archiwalna  

BE 50). 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu oraz sprostowania danych osobowych 

dotyczących Pani/Pana. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawowo jest obligatoryjne. Jeżeli 

wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela 

mianowanego lub załączona dokumentacja nie będą spełniać wymagań formalnych, 

Prezydent Miasta wskaże szczegółowo stwierdzone braki i wezwie Panią/Pana do ich 

usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie 

spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

 

 

 

 

………………………………….     
                                (czytelny podpis) 

 

mailto:iod@um.ostrorleka.pl

