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……..………........................................................... 

                                                                                                                                                                 (miejscowość i data) 

….................................................................................       
    (imię i nazwisko nauczyciela) 

 
………………………………………………………. 

            (nauczany przedmiot) 

 
……............................................................................. 

                  (nazwa szkoły) 

 
…................................................................................. 

                (adres szkoły) 

 
……………………………………………….…….... 

        (adres do korespondencji) 

 

Starosta Kielecki 

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

 

Wniosek 

o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, 

uwzględniającego jego wyższy poziom wykształcenia 

 

Na podstawie art. 9f ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 2215 z późn. zm.) 

 

w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia tj. ………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

proszę o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego. 

 

 
 

                                                                                                                        …………………………………………….. 

                                                                                                                                                                     ( Podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - poświadczona kopia. 

2. Dyplom potwierdzający uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia - poświadczona kopia. 



Klauzula informacyjna 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w sprawie nadania nauczycielowi stopnia 

awansu zawodowego 

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, iż: 

a)Administratorem danych osobowych ujętych we wniosku jest Starostwo Powiatowe w Kielcach 

reprezentowane przez Starostę Kieleckiego, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 - 211 Kielce. 

W przypadku pytań o swoje dane osobowe, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych (IOD) pod adresem email: iod@powiat.kielce.pl 

Należy pamiętać, że IOD nie posiada i nie udziela informacji dotyczących kryteriów czy wyników 

rozpatrywania wniosków; 

 

b)podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Starostę w celu nadania 

nauczycielowi stopnia awansu zawodowego jest Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.); 

 

c)podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Art. 9b Ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) jest niezbędne, 

aby nauczyciel ubiegający się o stopień awansu zawodowego mógł go otrzymać, po pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku; 

 

d)dane osobowe zarówno Dyrektora Szkoły, członków Komisji, opiekuna stażu nauczyciela, jak 

i samego nauczyciela znajdujące się w dokumentacji załączanej do wniosku w sprawie nadania 

nauczycielowi stopnia awansu zawodowego, będą przetwarzane w celu rzetelnego rozpatrzenia 

wniosku o nadanie nauczycielowi stopnia awansu zawodowego. Podanie danych osobowych jest 

warunkiem otrzymania awansu zawodowego. 

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Państwa wniosku, dane osobowe podane we wniosku 

automatycznie zaczną być również przetwarzane w celu przyznania awansu zawodowego; 

e)przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich 

usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa; 

 

f)dane osobowe zarówno Dyrektora Szkoły, członków Komisji, opiekuna stażu nauczyciela, jak 

i samego nauczyciela znajdujące się w dokumentacji załączanej do wniosku w sprawie nadania 

nauczycielowi stopnia awansu zawodowego, będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji 

wskazanych powyżej celów przetwarzania, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych 

osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa. 

 

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, dane osobowe zgromadzone w celu nadania 

nauczycielowi stopnia awansu zawodowego będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa 

wynikającymi już tylko z obowiązku archiwizacyjnego na podstawie Jednolitego Rzeczowego 

Wykazu Akt, chyba że na rozstrzygnięcie rozpatrzenia zgłoszenia została wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego i postępowanie nie zakończyło się prawomocnym wyrokiem; 

 

g)w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych osobowych przez 

Starostę przysługują Państwu prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora; 

 

h)odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów 

prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub podpisanej 

umowy pomiędzy Starostą a podmiotem. 

 

 

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

                                                                                                           (Podpis wnioskodawcy) 


