KARTA USŁUGI
EDŚ.4470
Urząd Miejski
w
Koluszkach

Postępowanie egzaminacyjne
na stopień nauczyciela mianowanego

Komórka
organizacyjna:
Tel./Fax:
PODSTAWA PRAWNA






Data zatwierdzenia:
16 czerwca 2020 r.

Referat Edukacji i Informacji
tel. i fax: 44 725-67-17; 44 714-58-40

art. 9b ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz
z załączoną dokumentacją, która obejmuje: kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
zawodowe oraz kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność
z oryginałem; zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez
niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie
odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż, dacie zatwierdzenia
planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
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; kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; kopię karty oceny pracy dokonanej
po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
OPŁATY



Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
nie podlega opłacie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY



Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku
uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu:
- nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca danego roku, Burmistrz Koluszek wydaje
decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 sierpnia
danego roku,
- nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, Burmistrz Koluszek
wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 grudnia
danego roku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w:
Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65:
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00 – 16.00
we wtorki w godz. 8.00 – 17.00
w piątki w godz. 8.00 – 15.00.
OSOBY DO KONTAKTU

 Przemysław Łącki inspektor
 Mirosława Kobus kierownik

pok. Nr 322
pok. Nr 321

tel. (44) 725 67 17
tel. (44) 725 67 16

DOKUMENT WYJŚCIOWY

Decyzja administracyjna.
TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Łódzkiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem
Burmistrza Koluszek, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
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............................................................................

miejscowość, data

Burmistrz Koluszek
WNIOSEK
O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
............................................................................................................................................................................................................................................................

1. imię /imiona/ i nazwisko
.......................................................................................................................................................................................…………………....................................

2. data i miejsce urodzenia

PESEL

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

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

3. adres zamieszkania

4. telefon

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

5. miejsce pracy
..................................................................................................................................................................................

6. stanowisko – przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć
...................................................................................................................................................

8. data rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela kontraktowego
.....................................................................................................................................................

10. data rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego

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

7. staż pracy pedagogicznej
...........................................................

9. data zakończenia stażu
..........................................................

11. data zakończenia stażu

Na podstawie art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela proszę o podjęcie
postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.
Do wniosku załączam następującą dokumentację:
1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły
za zgodność z oryginałem.
2. Kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
3. Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie
lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich
szkół, w których nauczyciel odbywał staż; dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez
nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu; 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. Kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność
z oryginałem.
5. Kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność
z oryginałem.

Jednocześnie, na podstawie art. 9g ust. 5 ww. ustawy, wnioskuję / nie wnioskuję* o powołanie w skład
komisji egzaminacyjnej przedstawiciela nauczycielskiego związku zawodowego
............................................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa organizacji związkowej)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji oświatowej.
...........................................................................

podpis nauczyciela
*niepotrzebne skreślić
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z 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 informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach,
ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, jest Burmistrz Koluszek.
Inspektorem Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach jest p. Andrzej Włodarczyk,
e-mail: iod@koluszki.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
o
nadanie
stopnia
nauczyciela
mianowanego,
zgodnie
z
Art.
6
pkt
1
a
z 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, w związku z art. 9d ust. 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, gdyż zostały zaliczone
do kategorii archiwalnej BE50.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ma Pani/Pan prawo do wzniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązku wynikających
z przepisów prawa.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem
danych osobowych.

………………………………………………………………………….

czytelny podpis
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