
Lista wzorów 

I. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem i dyrektorem  

1. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystaniu z 

praw publicznych 

2. Umowa o pracę z nauczycielem 

3. Wniosek o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych  

4. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kadrowych  

5. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydata na stanowisko nauczyciela w szkole 

podstawowej 

6. Testy merytoryczne dla celów naboru 

7. Testy kompetencji 

8.  Powierzenie stanowiska dyrektora publicznego gimnazjum 

9. Poinformowanie właściwego kuratora oświaty o wolnym stanowisku pracy dla 

nauczyciela 

10. Poinformowanie nauczyciela o ograniczeniu wymiaru zajęć 

 

II. Zgoda na dodatkowe zatrudnienie 

11. Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie 

12. Zgoda na podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia przez nauczyciela 

13. Odmowa udzielenia zgody na podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia przez 

nauczyciela 

III. Uprawnienia emerytalne 

14.  Pismo przyznające odprawę emerytalną przy co najmniej 20-letnim stażu pracy w 

szkole 

15. Pismo przyznające odprawę emerytalną przy krótszym niż 20 lat stażu pracy w szkole  

file:///D:/Mirek/KsiÄ�Å¼ki/Ksiazki%20%202017%20r/Reforma%20oÅ�wiaty/Reforma%20oÅ�wiaty_plyta/docs/22.doc
file:///D:/Mirek/KsiÄ�Å¼ki/Ksiazki%20%202017%20r/Reforma%20oÅ�wiaty/Reforma%20oÅ�wiaty_plyta/docs/23.doc
file:///D:/Mirek/KsiÄ�Å¼ki/Ksiazki%20%202017%20r/Reforma%20oÅ�wiaty/Reforma%20oÅ�wiaty_plyta/docs/23.doc
file:///D:/Mirek/KsiÄ�Å¼ki/Ksiazki%20%202017%20r/Reforma%20oÅ�wiaty/Reforma%20oÅ�wiaty_plyta/docs/24.doc


 

IV. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli  

16. Zaświadczenie o odbyciu stażu 

17. Pismo informujące o przedłużeniu stażu 

18. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w procedurze uzyskiwania stopni 

awansu zawodowego przez nauczycieli 

19. Zaświadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela    

20. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu 

21. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela  

22. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

23. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 

24. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z mocy prawa 

25. Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego 

26. Pismo stwierdzające wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela 

27. Wypowiedzenie stosunku pracy przez nauczyciela mianowanego   

28. Zgoda na cofnięcie wypowiedzenia 

29. Odwołanie od zaświadczenia lekarza medycyny pracy  

30. Odwołanie od oceny pracy 

 

V. Rozwiązanie stosunku pracy 

31. Wypowiedzenie stosunku pracy 

32. Aneks umowy o pracę 

33. Wypowiedzenie umowy o pracę 

34. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika 



35. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika 

36. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 

 

VI. Przeniesienie pracownika 

37. Wniosek o przeniesienie nauczyciela na własną prośbę  

38. Wniosek o przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny 

39. Odpowiedź na wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny 

40. Przeniesienie w stan nieczynny nauczyciela gimnazjum 

41. Przeniesienie w stan nieczynny nauczyciela gimnazjum wraz z propozycją 

zmniejszenia wymiaru zatrudnienia 

42. Informacja o zmianie miejsca zatrudnienia 

43. Informacja o przeniesieniu do pracy do innej jednostki 

44. Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego 

 

VII. Odprawa  

45. Pismo w sprawie przyznania odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z 

nauczycielem zatrudnionym przez mianowanie 

46. Pismo w sprawie przyznania odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z 

nauczycielem zatrudnionym ma podstawie umowy o pracę 

47. Pismo w sprawie przyznania odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z 

nauczycielem gimnazjum zatrudnionym przez mianowanie 

48. Pismo w sprawie odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem 

gimnazjum 


