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Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 

1. Nazwisko i imię .................................................................................................................................. 

2. Adres zamieszkania ............................................................................................................................. 

3. Tel. kontaktowy .................................................................................................................................. 

4. Miejsce zatrudnienia .......................................................................................................................... 

 Adres .......................................................................................... 

 Nr tel .......................................................................................... 

5. Załączniki: 

 kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczona za zgodność z 

oryginałem, 

 kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone za 

zgodność z oryginałem: 

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

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

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

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

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

 zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego 

przez nauczycieli (Dz.  U. z  2018 r., poz. 1574),1 

 kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez dyrektora szkoły, 

 kopia karty oceny pracy, dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez dyrektora szkoły2. 

6. Proszę o powołanie do składu komisji egzaminacyjnej przedstawiciela związku zawodowego3 

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

(nazwa związku zawodowego) 

 .........................................................................             
                                                                                  (podpis nauczyciela) 

                                                           
1 Załącznik  dostępny  na https://bestwina.pl/edukacja  
2 W przypadku realizacji stażu w kilku placówkach należy dostarczyć oceny z wszystkich placówek 
3 Dotyczy nauczycieli zrzeszonych w związku zawodowym 

 

https://bestwina.pl/edukacja


 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy  w Bestwinie jest Wójt 

Gminy Bestwina, z siedzibą w Bestwinie ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina.  

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym mogę się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych oraz korzystania 

z przysługujących mi praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób: 

 listownie na adres: ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina 

 przez e-mail: iod@bestwina.pl 

 telefonicznie: 32 21 577 00 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku gminy dotyczącego 

przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu nauczyciela mianowanego. 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy Karta Nauczyciela. 

5. Moje dane osobowe (imię i nazwisko oraz miejsce zatrudnienia) będą publikowane  w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bestwina. 

6. Moje dane osobowe zostaną przekazane dostawcom usług IT, którym zlecone zostaną usługi 

związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 

umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami. 

7. Przetwarzanie moich danych osobowych zostanie powierzone członkom komisji egzaminacyjnej, 

z wyłączeniem możliwości ich udostępniania. 

8. Przysługują mi następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 Prawo dostępu do moich danych osobowych, 

 Prawo żądania sprostowania moich danych osobowych, 

 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych, 

9. Aby skorzystać z powyższych praw, mogę skontaktować się z administratorem moich danych 

osobowych lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). 

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje mi także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego  

się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

□ Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym numer telefonu  

były przetwarzane przez Gminę Bestwina w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na 

stopień nauczyciela mianowanego. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez złożenie 

pisma w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Gminy.  

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron postępowania.  

 

 

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

(data,  podpis nauczyciela) 
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