
Załącznik nr 1

* zaznacz odpowiednie         

       (pieczęć placówki) …………….,  …………………………..
            (miejscowość i data)

…………………………….

…………………………….
        (adres placówki)

     
Tel. kontaktowy ...................................

Nr pisma ..............................................

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Wniosek
o wyrażenie zgody na zatrudnienie w szkole/placówce nauczyciela/osoby 

bez wymaganych kwalifikacji.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie*:

nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji – art. 10 ust. 9 ustawy Karta 
Nauczyciela 
osoby niebędącej nauczycielem – art. 15 ust. 2 oraz art. 14 ust. 3 pkt 6 ustawy Prawo 
oświatowe
osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania 
w przedszkolu – art. 15 ust. 1  oraz art. 13 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe

I. Dane dotyczące szkoły/placówki:

Organ prowadzący: ……………………………………………………………………………..

Szkoła/placówka*:  

publiczna 

niepubliczna o uprawnieniach publicznej

II. Dane dotyczące osoby proponowanej do zatrudnienia:

1. Imię i nazwisko: ………………………………………...................................................

2. Stopień awansu zawodowego: ………………………………………………………….

3. Stanowisko na jakim będzie zatrudniona: …..…………………………………..………

…………………………………………………………………………………………..

4. Proponowany tygodniowy wymiar godzin: …………………………………...…..……

5. Proponowany okres zatrudnienia (od – do): ……………………………………………

6. Osoba proponowana do zatrudnienia w szkole/przedszkolu/placówce*:

jest zatrudniona w tej szkole/placówce 
      - na stanowisku: …………………………………………………………….…..
      - w wymiarze: …………………………………………………………………..
była zatrudniona w tej szkole/placówce 
nie jest zatrudniona w tej szkole/placówce 
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7. Posiadane kwalifikacje:

………………………………………………………………………………………......,  

……………………………………………………………………………………….….,

…………………………………………………………………………………………..,

……………………………………………………………………………………….….,

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

III. Oświadczenie dyrektora, że nie wpłynęły oferty nauczycieli poszukujących pracy 
w danej specjalności wraz z uzasadnieniem potrzeby zatrudnienia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                            ………………………………….
         (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Załączniki:

wydruk ogłoszenia umieszczonego minimum 5 dni roboczych przed złożeniem wniosku na 
stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakładce „Praca dla nauczycieli” 
o potrzebie zatrudnienia nauczyciela danej specjalności, 
uwierzytelnione kopie: oferty pracy zgłoszonej przez dyrektora do właściwego urzędu pracy 
oraz udzielonej odpowiedzi,
uwierzytelniona kopia zaświadczenia o odbywanej formie kształcenia oraz stopniu jej 
zaawansowania przez osobę, dla której udzielona ma być zgoda, wydanego przez jednostkę 
organizującą formę kształcenia,
uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia oraz 
kwalifikacje zatrudnianego nauczyciela/osoby
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