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Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela

mianowanego nauczycielowi kontraktowemu
Podstawa prawna:

1. Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

2.  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  26  lipca  2018  r.  w  sprawie

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

3. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Forma załatwienia:

Nauczyciel  kontraktowy składa  wniosek o  wszczęcie  postępowania egzaminacyjnego w

roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Wydanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Sprawę załatwia:

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1, 62-

300 Września

telefony kontaktowe: 61 640 39 00, 61 640 39 01

godziny pracy: poniedziałek 800 – 1600, wtorek – piątek  700 - 1500

Sposób załatwienia i wymagane dokumenty:

Wniosek:

(W załączeniu)

Załączniki:

1. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego

2.  Dokumenty  potwierdzające  posiadane  kwalifikacje  zawodowe  -  oryginał  lub

poświadczone przez dyrektora szkoły

3.  Akt  nadania  stopnia  awansu  zawodowego nauczyciela  kontraktowego -  oryginał  lub

poświadczone przez dyrektora szkoły

4. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a.  wymiarze  zatrudnienia  nauczyciela  oraz  nauczanym  przez  niego  przedmiocie  lub

rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz okresie odbywania stażu;

b. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego;

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.

Termin załatwienia sprawy:

Nauczyciel  kontraktowy składa  wniosek o  wszczęcie  postępowania egzaminacyjnego w

roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu

* Dla wniosków złożonych do 30 czerwca danego roku decyzja o nadaniu stopnia awansu

zawodowego lub odmowie nadania stopnia awansu będzie wydana do 31 sierpnia danego
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roku.

*  Dla  wniosków złożonych do 31 października danego roku decyzja  o nadaniu stopnia

awansu zawodowego lub o odmowie zostanie wydana do 31 grudnia danego roku.

Tryb odwoławczy:

Stronie  przysługuje  odwołanie  do  Wielkopolskiego  Kuratora  Oświaty  w  Poznaniu  za

pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni, w terminie 14 dni od otrzymania

decyzji.

Opłaty:

Brak

Informacje dodatkowe:

Brak

Procedura w języku migowym:

Link do instrukcji, w jaki sposób należy złożyć wniosek w formie filmu w Polskim Języku

Migowym  (PJM)  lub  Systemie  Językowo-Migowym  (SJM):  https://bip.wrzesnia.pl/?

bip=2&cid=345&id=8243 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

W związku z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na

podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone

poniżej  prawa związane  z  przetwarzaniem Pani/Pana  danych  osobowych  przez  Urząd

Miasta i Gminy we Wrześni (dalej: UMiG we Wrześni).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września

z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1, 62-300

Września.

2.  Do kontaktu  z  inspektorem ochrony  danych  w UMiG we Wrześni  służy następujący

adres email: iod@wrzesnia.pl, tel. 616404172

3. UMiG we Wrześni może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1)  rozpatrzenie  wniosku  o  podjęcie  postępowania  kwalifikacyjnego  na  stopień  awansu

zawodowego nauczyciela mianowanego.

2)  wymiana informacji  oraz obsługa korespondencji  w związku z ww. celami, Podstawą

prawną przetwarzania jest art. 9b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.

U. z 2019 r. poz. 2215), oraz art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane

osobowe  mogą być  udostępniane  innym odbiorcom lub  kategoriom  odbiorców danych

osobowych.

5.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich/organizacji
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międzynarodowych.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa,  przez

okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż

okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

7. W związku z przetwarzaniem przez UMiG we Wrześni, Pani/Pana danych osobowych,

przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

- usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

-  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.  W przypadku uznania,  iż  przetwarzanie  przez  UMiG we Wrześni  Pani/Pana danych

osobowych

narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi  do organu

nadzorczego.

9.  Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  konieczne  do

rozpatrzenia ww. wniosku.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
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