……………………………………
(miejscowość, data)

……………………….………………………
(imię i nazwisko)

………………………………………………..
(nauczany przedmiot)

…………………………………………….….
(adres zamieszkania, nr telefonu)

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz.674 ze zmianami) w związku z otrzymaniem w dniu ………………………. pozytywnej oceny dorobku
zawodowego za okres stażu

wnoszę
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 zatrudniona/y 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 …………………………………………………...…………………………………..
W załączeniu przedkładam wymaganą dokumentację:
1. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – poświadczone kopie,
2. akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczona kopia;
3. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju
prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku
nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela
zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego
wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy
załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie
stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej
dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce
zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu
zatrudnienia.
Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych Urzędu Gminy Moszczenica na użytek
postępowania egzaminacyjnego (Ustawa o ochronie danych osobowych - t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 póz. 926 późn. zm.)

……………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

* właściwe podkreślić

