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

…………………………………………………
(adres zamieszkania)

…………………………………………………
(PESEL)

…………………………………………………
(e-mail)

…………………………………………………
(telefon)

Urząd Gminy Jabłonna
Wydział Oświaty, Sportu
i Spraw Społecznych
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna
WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ AWANSU
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

W związku z odbytym stażem, wnoszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na
stopień nauczyciela mianowanego. Jednocześnie na podstawie art. 9g ust. 5 ww. ustawy,
proszę o powołanie do składu Komisji Egzaminacyjnej przedstawiciela związku zawodowego:
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………
Obecnie jest zatrudniony/a w szkole ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
jako nauczyciel przedmiotu ……………………………………………………………………………………………………
przedmiot lub prowadzony rodzaj zajęć

……………………………………………
/podpis wnioskodawcy/

Załączniki:
1. kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez
dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
2. kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz
z uzasadnieniem poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
3. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 2 ww
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
4. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły
za zgodność z oryginałem.
5. kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu poświadczoną przez dyrektora szkoły za
zgodność z oryginałem.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numeru telefonu, adresu e-mail przez
Wójta Gminy Jabłonna jako Administratora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Jabłonna do celów
prowadzonego postępowania.
………………………………………………………
/podpis wnioskodawcy/
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Jabłonna z siedzibą przy ul. Modlińska
152 jest Wójt Gminy Jabłonna.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu i na podstawie:
- art. 6 ust 1 lit. c RODO - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art.
9b ust. 2 oraz art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela;
- art. 6 ust 1 lit a RODO – wyłącznie na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody.
3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.
4. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Jabłonna narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędne do realizacji celów określonych w
pkt.2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Jabłonna
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Jabłonna.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail:iod@jablonna.pl
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