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Wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających kwalifikacji
oraz osób niebędących nauczycielami
Opis skrócony usługi
Odbiorca usługi
Miejsce załatwienia sprawy
Kontakt

Wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających
kwalifikacji oraz osób niebędących nauczycielami
Dyrektorzy szkół i placówek
Kuratorium Oświaty w Opolu,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. 77 45 24 568 (572, 575)
fax. 77 45 24 417
mail: kontakt@kuratorium.opole.pl
(Kancelaria ogólna, piętro VI, pok. 609, godz. pracy 7:30 – 15:30)
tel.: 77 45 24 577, 77 45 24 410
pok. 600, 649

Warunki niezbędne do załatwienia
sprawy
Wymagane dokumenty

1. Złożenie wniosku.
2. Dostarczenie wymaganych dokumentów.
1. Wniosek dyrektora szkoły.


Wniosek o zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego
wymaganych kwalifikacji składany jest w przypadku
zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania
lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, jeżeli nie ma
możliwości
zatrudnienia osoby
nieposiadającej
wymaganych kwalifikacji – art. 10 ust. 9 ustawy – Karta
Nauczyciela



Wniosek
o
zatrudnienie
osoby
niebędącej
nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez
dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia
danych zajęć, składany jest w uzasadnionych
przypadkach – art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty

Wniosek dyrektora winien zawierać:
- dane osobowe kandydata do zatrudnienia (imię i nazwisko),
- informacje o kwalifikacjach kandydata do zatrudnienia,
- proponowany okres zatrudnienia,
- uzasadnienie faktyczne i prawne,
- informację o aktualnej sytuacji kadrowej w szkole/placówce
2. Dokumenty potwierdzające podjęcie działań zmierzających do
pozyskania nauczyciela posiadającego niezbędne kwalifikacje.

Opłaty
 numer rachunku bankowego;
 nazwa odbiorcy rachunku
bankowego;
 opis kwoty płatności;
 wartość kwoty;
 tytuł wpłaty;
 termin wniesienia opłaty;
Termin składania dokumentów
Termin załatwienia sprawy
Podstawa prawna

Dodatkowe informacje

Sposób odwołania
Nazwa formularza

Brak opłat

Wnioski mogą być składane przez cały rok kalendarzowy.
Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.


art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)



art. 7 ust. 1a, 1b oraz ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.)



Zarządzenie Nr 24 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia
9 września 2009 r. w sprawie zatrudniania w szkołach
i placówkach nauczycieli którzy nie posiadają wymaganych
kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami.



Zgoda nie jest wymagana w przypadku zatrudnienia osoby
rozpoczynającej pracę w szkole, legitymującej się wymaganym
poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającej przygotowania
pedagogicznego – dopuszczalne jest wówczas, w szczególnych
przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły, nawiązanie
stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania
przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu
(art. 10 ust. 9 ustawy – Karta Nauczyciela).



Do nauczycieli zatrudnionych za zgodą kuratora oświaty
nie stosuje się przepisów dotyczących awansu zawodowego,
a dla celów płacowych traktowanie są jak nauczyciele stażyści
(art. 10 ust. 9 ustawy – Karta Nauczyciela).



Zgoda wydawana jest na okres wskazany przez wnioskodawcę,
jednak nie dłużej niż 1 rok szkolny.

Nie przysługuje.


Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela bez
kwalifikacji.



Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej
nauczycielem (1)



Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej
nauczycielem (2)

