......................................................................
( imię i nazwisko )

............................................................
( miejscowość, data )

.................................................................................
(data i miejsce urodzenia)
..................................................................................
(adres zamieszkania, telefon kontaktowy)
..................................................................................
( przedmiot nauczany w okresie odbywania stażu )
............................................................................................
( miejsce zatrudnienia - nazwa szkoły, miejscowość)

Wójt Gminy Paszowice

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela
mianowanego

Na podstawie art. 9b ust. 2 i art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta
Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) w związku z dokonaną w dniu
.......................... pozytywną oceną dorobku zawodowego po odbyciu stażu w

wymiarze

................................, od dnia .......................... do dnia ......................., proszę o podjęcie
postępowania egzaminacyjnego o nadanie mi stopnia nauczyciela mianowanego.
Jednocześnie na podstawie art. 9g ust. 5 powyższej ustawy wnoszę/ nie wnoszę *
o powołanie w skład komisji egzaminacyjnej, która będzie przeprowadzała mój egzamin,
przedstawiciela nauczycielskiego związku zawodowego: ......................................................
…………………………………………………………………………………………………..
(wskazać związek zawodowy)

Do wniosku załączam, zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. z 2020 r., poz. 2200 ) następującą dokumentację:
1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kopię
aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem, poświadczone
za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły/placówki.
2. Zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie (lub rodzaju prowadzonych
zajęć) w dniu wydania zaświadczenia oraz okresie odbywania stażu, ze wskazaniem
wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju
zawodowego,
d) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu
w przypadkach określanych 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 niepozostawiania w stosunku pracy.
3. Kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, poświadczoną przez
dyrektora za zgodność z oryginałem.
4. Kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora za
zgodność z oryginałem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w celach związanych z podjęciem
postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

............................................
(Data, czytelny podpis wnioskodawcy)

