
ZARZĄDZENIE NR 12/2020 

DYREKTORA CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 

z dnia 31 lipca 2020 r. 

w sprawie listy konsultantów Centrum Edukacji Artystycznej 

§ 1. Centrum Edukacji Artystycznej, zwane dalej "Centrum" prowadzi listę osób

współpracujących z Centrum w zakresie realizowanych przez Centrum zadań związanych ze 

sprawowaniem nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami artystycznymi oraz 

zadań placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, zwaną dalej "listą 

konsultantów". 

§ 2. Lista konsultantów prowadzona jest w formie elektronicznej, w postaci

aktualizowanego wykazu, na stronie Biuletynu Infotmacji Publicznej Centrum. 

§ 3. Wpis kandydata na listę konsultantów może nastąpić:

1) na wniosek kandydata, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Centrum;

2) z inicjatywy Centrum, po uzyskaniu zgody kandydata.

§ 4. 1. Wniosek o wpis na listę konsultantów może złożyć:

1) nauczyciel, posiadający:

- co najmniej 1 O letni staż pracy pedagogicznej w szkole,

- co najmniej stopień nauczyciela mianowanego,

- co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy uzyskaną w ciągu ostatnich 5 lat,

- osiągnięcia w pracy dydaktycznej;

2) nauczyciel akademicki, posiadający osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

§ 5. 1. Wniosek o wpis na listę konsultantów kandydat kieruje do Dyrektora Centrum, za

pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej Centrum. 

2. W przypadku braku akceptacji wniosku o wpis na listę konsultantów, kolejny

wniosek może być złożony po upływie roku od dnia złożenia wniosku, który nie uzyskał 

akceptacji. 

§ 6. W celu utrzymania aktualności i zgodności ze stanem faktycznym listy

konsultantów, w przypadku wystąpienia zmian w danych zawartych w zaakceptowanym 

wniosku o wpis na listę konsultantów, konsultant zobowiązany jest do niezwłocznego, 

ponownego złożenia wniosku. 





• Wniosek dla nauczyciela (dotyczy nauczyciela przedmiotu 

ogólnokształcącego lub innego stanowiska pedagogicznego we wszystkich 
typach szkół i placówek artystycznych): 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A6h_GBv_Q0WwX
eGk6kc7O_PaR-
xE_rdCgG_VZa04ZopUQ0NNQUlJT0czNTBGWFcySElYMEc2RUVaMyQlQCN0

PWcu  

• Wniosek dla nauczyciela szkoły muzycznej i placówki kształcenia 

artystycznego: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A6h_GBv_Q0WwX
eGk6kc7O_PaR-

xE_rdCgG_VZa04ZopURFBWS1NISFJJQ0tMSko3NlVBQzNNV0YzOSQlQCN0P
Wcu  

• Wniosek dla nauczyciela szkoły plastycznej i placówki kształcenia 
artystycznego: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A6h_GBv_Q0WwX

eGk6kc7O_PaR-
xE_rdCgG_VZa04ZopUQzI4T0pIQUo0OEVKOEU2UUlVVDJEODJEVSQlQCN0

PWcu  

• Wniosek dla nauczyciela szkoły baletowej i placówki kształcenia 

artystycznego: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A6h_GBv_Q0WwX
eGk6kc7O_PaR-

xE_rdCgG_VZa04ZopUMklFUE1ZNDJBMDNTU1hPRkVPTko1S1FZMiQlQCN0
PWcu  

• Wniosek dla nauczyciela szkoły cyrkowej: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A6h_GBv_Q0WwX
eGk6kc7O_PaR-

xE_rdCgG_VZa04ZopUREMxRktWOFI4MUdTTkVQUTBQVERWVEtVVCQlQCN
0PWcu  

 

 

 
❖ INFORMACJA ADMINISTRATORA w zakresie przetwarzania danych osobowych 

konsultantów Centrum Edukacji Artystycznej oraz osób wnioskujących o wpis na listę 

konsultantów   
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