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I. SIECI SZKÓŁ 

1. Uchwała Rady Gminy w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

2. Uchwała Rady Miejskiej (miasta na prawach powiatu) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do 

nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych wraz z załącznikami 

3. Uchwała Rady Gminy w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

4. Uchwała Rady Miejskiej (miasta na prawach powiatu) w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

II. REKRUTACJA 

5. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola 

6. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

7. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata 

8. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

9. Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej działającej w Przedszkolu Miejskim 

10. Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 

11. Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej 

12. Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej 

13. Uchwała Rady Gminy w sprawie przeniesienia uczniów klasy III Szkoły Podstawowej do innej Szkoły Podstawowej 

14. Uchwała Rady Gminy w sprawie przeniesienia uczniów klas VI Szkoły Podstawowej do innej Szkoły Podstawowej 

15. Uchwała Rady Gminy w sprawie przeniesienia uczniów klasy III Szkoły Podstawowej do Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia 

16. Porozumienie w sprawie przyjęcia uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia 

III. ARKUSZ ORGANIZACYJNY 

17. Arkusz organizacyjny w wersji Excel z 11 załącznikami: 

a) Zatwierdzenie 

b) Płachta  

c) Uczniowie, klasy, godziny w Szkole Podstawowej  

d) Uczniowie, klasy, godziny w Gimnazjum  

e) Wychowanie przedszkolne i godziny nielekcyjne 

f) Pracownicy nauczający 

g) Wykaz kadry pedagogicznej 
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h) Nauczyciele wg stopni awansu  

i) Pracownicy administracji i obsługi 

j) Struktura demograficzna 

k) Ramówka Szkoły Podstawowej 

IV. RUCH KADROWY 

18. Informacja o zmianie miejsca zatrudnienia 

19. Informacja o przeniesieniu do pracy do innej jednostki 

20. Aneks do umowy o pracę 

21. Powierzenie stanowiska dyrektora publicznego gimnazjum 

22. Poinformowanie właściwego kuratora oświaty o wolnym stanowisku pracy dla nauczyciela 

23. Poinformowanie nauczyciela o ograniczeniu wymiaru zajęć 

24. Pismo nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny 

25. Przeniesienie w stan nieczynny – odpowiedź na wniosek nauczyciela 

26. Przeniesienie w stan nieczynny nauczyciela gimnazjum 

27. Przeniesienie w stan nieczynny nauczyciela gimnazjum wraz z propozycją zmniejszenia wymiaru zajęć 

28. Odprawa z tytułu rozwiązania z nauczycielem (zatrudnionym przez mianowanie) stosunku pracy z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela 

29. Odprawa z tytułu rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę 

30. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem gimnazjum zatrudnionym przez mianowanie 

31. Odprawa z tytułu rozwiązania z nauczycielem gimnazjum umowy o pracę 

32. Wypowiedzenie stosunku pracy 

33. Pismo informujące o przedłużeniu stażu 
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