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……………………………………………….. 
miejscowość /dnia  

 

 

Pan 

Roman Kowalczyk 

Dolnośląski Kurator Oświaty 

 

 

 

 

Wnioskuję o wyrażenie zgody na zatrudnienie: 

 nauczyciela  nieposiadającego wymaganych kwalifikacji – art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)  

 osoby niebędącej nauczycielem – art. 15 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)  

 osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania 

w przedszkolu – art. art. 15 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)  

  

I. Informacja o szkole/przedszkolu/placówce 

1. Nazwa szkoły/przedszkola/placówki* 

 Zespół szkół/placówek (wpisać nazwę zespołu oraz podać szkołę/placówkę lub 

szkoły/placówki, w której/których nastąpi zatrudnienie). 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Szkoła /przedszkole/placówka samodzielna (wpisać nazwę szkoły/placówki, 

w której nastąpi zatrudnienie). 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
*zaznaczyć i wypełnić właściwe pole 

2. Publiczność *  

 szkoła/przedszkole/placówka publiczna prowadzona przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, 

 szkoła/przedszkole/placówka publiczna prowadzona przez osoby fizyczne, 

bądź osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, 

 szkoła/przedszkole/placówka niepubliczna. 
*zaznaczyć właściwe pole 
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3. Nazwa organu prowadzącego/osoby prowadzącej*  

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*wpisać nazwę 

 

II. Informacja o osobie zatrudnianej 

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

2. Obecnie*  

 zatrudniona w szkole/przedszkolu/placówce, w której nastąpi zatrudnienie 

bez wymaganych kwalifikacji, 

 zatrudniona w innej szkole/przedszkolu/placówce, 

 niezatrudniona w szkołach/przedszkolach/placówkach systemu oświaty. 
*zaznaczyć właściwe pole 

3. Przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, do prowadzenia których zamierza się 

zatrudnić nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji lub osobę niebędącą 

nauczycielem. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Dodatkowe kwalifikacje * 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
*zaznaczyć pole i podać wymagane dodatkowe kwalifikacje np. oligofrenopedagogika,… 

4. Tygodniowy wymiar godzin do prowadzenia których zamierza się zatrudnić 

nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji lub osobę niebędącą nauczycielem oraz 

wymiar obowiązkowego pensum ( np. 4/18) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Opis posiadanych kwalifikacji: 

1) Kwalifikacje kierunkowe/poziom wykształcenia/ukończone studia: uczelnia, 

wydział, kierunek, zakres, specjalność, 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2) Kwalifikacje z zakresu przygotowanie pedagogicznego /data ukończenia oraz 

forma: dyplom ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia lub inny 

dokument wydany przez uczelnię, świadectwo ukończenia kursu 

kwalifikacyjnego, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli/, 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe /kursy 

kwalifikacyjne - zakres). 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. Uzasadnienie potrzeby zatrudnienia: 
...................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

IV. Załączniki:  
 Oświadczenie dyrektora szkoły wraz z opisem podjętych działań w celu pozyskania 

nauczyciela z kwalifikacjami, 

 Poświadczenie z właściwego urzędu pracy, potwierdzające brak zarejestrowanych 

nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje. 

 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

 
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki 

 


