
	  
	  ………..…………………… 
       miejscowość, data 

………………………………..… 
                    imię i nazwisko 

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

……………………………….…. 
          adres zamieszkania, nr  telefonu 

           
                             Nr PESEL 
         Starosta Oławski 
 
 

Wniosek o podjecie postępowania egzaminacyjnego 
na stopień nauczyciela mianowanego 

 
Na podstawie art. 9b ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela                             
(Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393). 
 

w n o s z ę 
 

o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego przez Komisję 
Egzaminacyjną oraz nadanie stopnia nauczyciela mianowanego. 
Wniosek uzasadniam tym, że: 

1. posiadam…………………………………………………………………………………………… 
 
……….………….………………..………………………………………………………………… 

(opisać swoje kwalifikacje zawodowe) 

oraz jestem zatrudniony w …………………………..…………………..……………………. … 

w wymiarze ………………………… 

2. w okresie od  …………………………..…… do ………..………………….. odbyłam/em staż, 

zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego. 

 

Wnoszę /nie wnoszę*  o powołanie do składu Komisji Egzaminacyjnej przedstawiciela związku 

zawodowego……………………………………………………………………………… 

 
Składając niniejszy wniosek wyrażam zgodę na: 

1) przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1182                      
z późn. zm.), 

2) pozyskanie moich danych do lokalnej bazy danych SIO przez Powiat Oławski zgodnie z art. 60 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. 2015 poz. 45  z późn. zm.), 

3) przechowywanie moich danych w lokalnej bazie danych SIO przez Powiat Oławski zgodnie                           
z art. 94 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. 2015 poz. 45                
z późn. zm.). 

 
W załączeniu przedkładam wymaganą dokumentację: 
1 Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – poświadczone kopie. 
2 Akt nadania stopnia awansu zawodowego wraz z uzasadnieniem -  poświadczona kopia. 
3 Zaświadczenie dyrektora szkoły. 
                
 
 

………………………………………. 
                                podpis wnioskodawcy 
* niepotrzebne skreślić 


