
............................................ 
(miejscowość, data) 

........................................ 
(imię i nazwisko)  

........................................ 
(adres do korespondencji) 

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

........................................ 
(telefon, e-mail) 

Dolnośląski Kurator Oświaty 

pl. Powstańców Warszawy 1 

50-153 Wrocław 
 
 

 

WNIOSEK 

o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego 

 

Na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(tekst jedn. – Dz. U. z  2018 r. poz. 967 z późn. zm.), proszę o wszczęcie postępowania 

kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. 
 

Nazwisko i imię: .......................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................................. 

Jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym w:  

 

....................................................................................................................................................... 
(nazwa szkoły/placówki) 

....................................................................................................................................................... 
(adres szkoły/placówki) 

na stanowisku dyrektora / nauczyciela:*....................................................................................... 
(nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć)   

 

Jednocześnie proszę, zgodnie z art. 9g ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta 

Nauczyciela o włączenie do udziału w pracach komisji kwalifikacyjnej przedstawiciela 

związku zawodowego: ............................................................................................................... 
(nazwa związku) 

 
 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 



Klauzula informacyjna 

 

Informuję, że:  

1) Administratorem Danych Osobowych jest Dolnośląski Kurator Oświaty  

z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław  

(e-mail:poczta@kuratorium.wroclaw.pl ), zwany dalej Administratorem;  

2) dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  

w celu stosownej rejestracji Pani/Pana sprawy a następnie celem jej załatwienia  

w ramach posiadanych przez Administratora kompetencji i sprawowanej przez niego 

władzy publicznej, w tym wypełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) lub lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO; 

3) podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu załatwienia Pani/Pana 

sprawy,  

4) posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

• przenoszenia danych osobowych, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

5) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla załatwienia 

Pani/Pana sprawy, a po tym okresie – przez czas oraz w zakresie wymaganym 

przepisami prawa. 

  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych inspektorodo@kuratorium.wroclaw.pl 

 

 

 

………………………………….. 
(data i podpis wnioskodawcy) 
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