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I. Prawo pracy nauczyciela
A. Stosunek pracy
a) Nawiązanie, ograniczenie zatrudnienia, przeniesienie służbowe
. Ustalanie kryteriów doboru nauczycieli do zwolnienia
Wzór . Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie częściowej likwidacji placówki
lub zmian organizacyjnych
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji placówki
. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wzór . Kwestionariusz osobowy dla pracownika
Wzór . Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
Wzór . Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z praw publicznych
Wzór . Oświadczenie o nietoczeniu się postępowania karnego
Wzór . Formularz wniosku o udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń
Dyscyplinarnych
Wzór . Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem stażystą
Wzór . Umowa na zastępstwo nieobecnego nauczyciela
Wzór . Umowa z nauczycielem w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej
z organizacji nauczania
Wzór . Umowa o pracę na czas określony
Wzór . Umowa o pracę na czas nieokreślony
Wzór . Akt mianowania nauczyciela
Wzór . Akt mianowania nauczyciela zatrudnionego w zespole szkół
Wzór . Przekształcenie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania
Wzór . Skierowanie do kuratora oświaty wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie
osoby niebędącej nauczycielem
Wzór . Skierowanie do organu prowadzącego wniosku o wyrażenie zgody
na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem
. Zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem
Wzór . Wniosek skierowany do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby
niebędącej nauczycielem
Wzór . Wniosek skierowany do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zatrudnienie
osoby niebędącej nauczycielem
Wzór . Pismo kuratora oświaty / organu prowadzącego o wyrażeniu albo o odmowie
wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem
Wzór . Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
Wzór . Umowa o pracę
Wzór . Skierowanie na badanie wstępne
Wzór . Skierowanie na badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
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. Przeniesienie nauczyciela mianowanego lub zatrudnionego na umowę o pracę
do innej placówki
Wzór . Wniosek nauczyciela o przeniesienie do innej placówki na jego wniosek
Wzór . Zgoda dyrektora na przeniesienie nauczyciela do innej placówki
Wzór . Opinia organu prowadzącego w sprawie przeniesienia nauczyciela do innej
placówki
Wzór . Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy
o pracę na czas nieokreślony, na jego prośbę, do innej placówki
Wzór . Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy
o pracę na czas nieokreślony z urzędu do innej placówki oświatowej
Wzór . Zgoda nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy
o pracę na czas nieokreślony na przeniesienie z urzędu do innej placówki oświatowej
Wzór . Decyzja w sprawie przeniesienia nauczyciela z urzędu, za jego zgodą,
do innej placówki oświatowej
Wzór . Wniosek nauczyciela o zwrot kosztów przeniesienia
Wzór . Wniosek nauczyciela o zwolnienie od pracy w związku ze zmianą zamieszkania
Wzór . Udzielenie zwolnienia od pracy nauczycielowi zmieniającemu miejsce
zamieszkania
Wzór . Decyzja organu prowadzącego o uzupełnieniu pensum nauczyciela
Wzór . Pismo nauczyciela w przedmiocie wyrażenia zgody na uzupełnienie
pensum w innej placówce lub innych placówkach oświatowych na innym stanowisku
niż dotychczasowe
Wzór . Pismo w sprawie skrócenia okresu zobowiązania nauczyciela do uzupełniania
pensum
Wzór . Decyzja dyrektora w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego na czas powierzenia
nauczycielowi stosownego stanowiska, funkcji lub skierowania
Wzór . Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z zawarciem porozumienia
między pracodawcami
Wzór . Wniosek o udzielenie nauczycielowi urlopu bezpłatnego z ważnych przyczyn
Wzór . Decyzja w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu bezpłatnego
z ważnych przyczyn
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na mocy porozumienia stron
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela za wypowiedzeniem
Wzór . Rozwiązanie umowy o pracę nauczyciela za wypowiedzeniem
Wzór . Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony
. Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela
Wzór . Pismo w sprawie ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego
na podstawie mianowania
Wzór . Zgoda nauczyciela na ograniczenie zatrudnienia
Wzór . Decyzja organu prowadzącego o uzupełnieniu pensum nauczyciela
Wzór . Pismo nauczyciela w przedmiocie wyrażenia zgody na uzupełnienie pensum
w innej szkole lub placówce na innym stanowisku niż dotychczasowe
Wzór . Porozumienie zmieniające umowę o pracę
Wzór . Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy nauczyciela
Wzór . Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Wzór . Umowa o pracę z nauczycielem na czas nieokreślony
Wzór . Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
Wzór . Oświadczenie nauczyciela o odmowie przyjęcia zaproponowanych
warunków pracy
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. Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie częściowej likwidacji placówki
lub zmian organizacyjnych
Wzór . Poinformowanie nauczyciela o możliwości skorzystania z prawa przejścia
w stan nieczynny
Wzór . Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny
Wzór . Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny
Wzór . Odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przebywającemu
w stanie nieczynnym
Wzór . Pismo w sprawie możliwości ponownego podjęcia pracy przez nauczyciela
przebywającego w stanie nieczynnym
Wzór . Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem przebywającym w stanie
nieczynnym
Wzór . Ustanie stanu nieczynnego z dniem podjęcia pracy w dotychczasowej szkole
Wzór . Pismo w sprawie możliwości ponownego podjęcia pracy przez nauczyciela
przebywającego w stanie nieczynnym
Wzór . Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela wskutek odmowy podjęcia pracy
Wzór . Świadectwo pracy
Wzór . Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela z upływem sześciomiesięcznego
okresu pozostawania w stanie nieczynnym
Wzór . Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela w związku z pozostawaniem
w sześciomiesięcznym stanie nieczynnym

b) Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy, odprawy
. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego
o niezdolności do pracy
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek uzyskania negatywnej
oceny pracy
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek cofnięcia skierowania
do nauczania religii
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który wniósł podanie
o urlop bezpłatny
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji placówki
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie częściowej likwidacji placówki
lub zmian organizacyjnych
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu nieusprawiedliwionego
niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela wskutek przejścia
na emeryturę
Wzór . Świadectwo pracy
Wzór . Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy
. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę
Wzór . Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem za wypowiedzeniem
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego
o niezdolności do pracy
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie
mianowania (umowy o pracę) w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii
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Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na mocy porozumienia stron
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu nieusprawiedliwionego
niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie
mianowania (umowy o pracę) w razie negatywnej oceny pracy
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie częściowej likwidacji placówki
lub zmian organizacyjnych
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji placówki
Wzór . Wypowiedzenie warunków pracy i płacy nauczycielowi w związku
ze zmniejszeniem liczby godzin
Wzór . Świadectwo pracy
Wzór . Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy
. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela
Wzór . Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela z mocy prawa
Wzór . Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela z upływem sześciomiesięcznego
pozostawania w stanie nieczynnym
Wzór . Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela wskutek odmowy przywrócenia do pracy
Wzór . Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela wskutek nieprzystąpienia do pracy
Wzór . Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek śmierci nauczyciela
Wzór . Świadectwo pracy
Wzór . Informacja o sprostowaniu świadectwa pracy
. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w związku z likwidacją placówki oświatowej
Wzór . Uchwała o likwidacji przedszkola, szkoły lub placówki
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji placówki
Wzór . Pismo dyrektora z informacją o wypłacie odprawy dla nauczyciela w związku
z rozwiązaniem stosunku pracy
Wzór . Świadectwo pracy
Wzór . Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy
o pracę na czas nieokreślony do innej placówki na wniosek lub za zgodą nauczyciela
Wzór . Uchwała w sprawie częściowej likwidacji publicznej placówki oświatowej
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie częściowej likwidacji placówki
lub zmian organizacyjnych
Wzór . Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem za wypowiedzeniem
Wzór . Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny
Wzór . Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny
Wzór . Decyzja organu prowadzącego o uzupełnieniu pensum nauczyciela
Wzór . Pismo w sprawie ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego
na podstawie mianowania
Wzór . Zgoda nauczyciela na ograniczenie zatrudnienia
Wzór . Oświadczenie nauczyciela o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracy
Wzór . Wypowiedzenie warunków pracy i płacy nauczycielowi w związku
ze zmniejszeniem liczby godzin

B. Kary porządkowe i odpowiedzialność dyscyplinarna
. Wymierzanie kar porządkowych nauczycielom
Wzór
Wzór
Wzór
Wzór
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. Pozew o uchylenie kary porządkowej

Wykaz wzorów dostępnych on-line

. Postępowanie z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli
Wzór . Wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego
Wzór . Odwołanie od orzeczenia komisji dyscyplinarnej I instancji
Wzór . Odwołanie od prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej
Wzór . Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego
Wzór . Decyzja o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków
Wzór . Decyzja o zawieszeniu nauczyciela, przeciwko któremu toczy się postępowanie
karne w sprawie o naruszenie praw i dobra dziecka
Wzór . Odwołanie od decyzji o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków
Wzór . Decyzja o obniżeniu wynagrodzenia w związku z tymczasowym aresztowaniem
Wzór . Pismo stwierdzające wygaśnięcie stosunku pracy na skutek prawomocnego
skazania za przestępstwo popełnione umyślnie

C. Uprawnienia socjalne
Udzielanie nauczycielom świadczeń z ZFŚS
Wzór . Regulamin ZFŚS
Wzór . Preliminarz przychodów i wydatków ZFŚS
Wzór . Wniosek pracownika o udzielenie świadczenia socjalnego
Wzór . Decyzja o przyznaniu świadczenia socjalnego
Wzór . Decyzja o odmowie przyznania świadczenia socjalnego
Wzór . Odwołanie od decyzji o odmowie udzielenia świadczenia socjalnego
Wzór . Powództwo nauczyciela do sądu pracy o zapłatę świadczenia socjalnego
Wzór . Powództwo nauczyciela o zapłatę świadczenia urlopowego
Wzór . Zarządzenie wójta/burmistrza/prezydenta miasta w sprawie wskazania szkoły,
w której będzie naliczany odpis na ZFŚS

D. Urlopy i zwolnienia od pracy
a) Urlopy wypoczynkowe
. Udzielanie nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym urlopów wypoczynkowych
w przedszkolach publicznych
Wzór . Plan urlopów
Wzór . Zarządzenie dyrektora o podaniu planu urlopów do publicznej wiadomości
Wzór . Karta urlopowa
Wzór . Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie
Wzór . Decyzja o udzieleniu urlopu wypoczynkowego
Wzór . Wniosek o podzielenie urlopu na części
Wzór . Wniosek o udzielenie urlopu nieobjętego planem urlopów
Wzór . Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w związku z wypowiedzeniem
umowy o pracę
Wzór . Wniosek o udzielenie urlopu bezpośrednio po urlopie związanym z korzystaniem
z uprawnień rodzicielskich
Wzór . Karta urlopowa (po urlopie macierzyńskim)
Wzór . Wniosek pracownika o przesunięcie terminu urlopu
Wzór . Decyzja o przesunięciu terminu urlopu wypoczynkowego
Wzór . Przesunięcie urlopu z inicjatywy dyrektora
Wzór . Skierowanie na zaległy urlop wypoczynkowy
Wzór . Zobowiązanie pracownika do wykorzystania zaległych dni urlopu
wypoczynkowego
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Wzór
Wzór
Wzór

. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
. Wniosek o zwrot kosztów związanych z odwołaniem z urlopu
. Decyzja o zwrocie kosztów poniesionych w związku z odwołaniem z urlopu

. Udzielanie urlopów wypoczynkowych nauczycielom w szkołach feryjnych
Wzór . Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego nauczyciela, który w ramach
jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej i nieferyjnej
Wzór . Polecenie dyrektora szkoły wykonywania przez nauczyciela czynności w czasie ferii
Wzór . Wniosek nauczyciela o udzielenie uzupełniającego urlopu wypoczynkowego
Wzór . Wniosek nauczyciela o podzielenie urlopu uzupełniającego na części
Wzór . Pismo w sprawie urlopu uzupełniającego nauczyciela
Wzór . Wniosek o udzielenie urlopu bezpośrednio po urlopie związanym z korzystaniem
z uprawnień rodzicielskich
Wzór . Pismo w sprawie urlopu uzupełniającego nauczyciela
Wzór . Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
Wzór . Wniosek o zwrot kosztów związanych z odwołaniem z urlopu
Wzór . Decyzja dyrektora o przesunięciu terminu urlopu uzupełniającego
(z powodu szczególnych potrzeb szkoły)
Wzór . Wniosek nauczyciela o przesunięcie terminu urlopu uzupełniającego
z ważnych przyczyn
Wzór . Decyzja dyrektora w sprawie przesunięcia terminu urlopu uzupełniającego
Wzór . Wniosek nauczyciela o przesunięcie terminu urlopu uzupełniającego
z powodu usprawiedliwionej nieobecności
Wzór . Decyzja dyrektora w sprawie przesunięcia terminu urlopu uzupełniającego
nauczyciela niewykorzystanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności

b) Urlopy macierzyńskie, wychowawcze, rodzicielskie i ojcowskie
. Udzielanie urlopów macierzyńskich nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym
Wzór . Wniosek o udzielenie pracownicy części urlopu macierzyńskiego przed
przewidywaną datą porodu
Wzór . Decyzja o udzieleniu urlopu macierzyńskiego przed porodem
Wzór . Wniosek w sprawie rezygnacji przez pracownicę z pozostałej części urlopu
macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej tygodni takiego urlopu
i powrotu do pracy
Wzór . Decyzja o dopuszczeniu do pracy pracownicy rezygnującej z części urlopu
macierzyńskiego
Wzór . Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu
macierzyńskiego w przypadku rezygnacji przez pracownicę z pozostałej części urlopu
macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej tygodni tego urlopu
Wzór . Informacja pracodawcy o udzieleniu urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka
Wzór . Wniosek w sprawie rezygnacji przez pracownicę legitymującą się orzeczeniem
o niezdolności do samodzielnej egzystencji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego
po wykorzystaniu po porodzie co najmniej tygodni tego urlopu
Wzór . Oświadczenie pracownicy o przerwaniu urlopu macierzyńskiego
Wzór . Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części
urlopu macierzyńskiego w przypadku przerwania przez ubezpieczoną – matkę dziecka
przebywającą w szpitalu pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu tego zasiłku
za okres co najmniej tygodni po porodzie ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający
jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem
Wzór . Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu
macierzyńskiego w przypadku zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego
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Wzór . Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko
części urlopu macierzyńskiego w przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę
w czasie urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią po porodzie co najmniej
tygodni tego urlopu
Wzór . Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu
macierzyńskiego w przypadku zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym
Wzór . Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu
macierzyńskiego w przypadku porzucenia dziecka przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem
społecznym
Wzór . Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu
macierzyńskiego w przypadku niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem społecznym
Wzór . Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części
urlopu macierzyńskiego w przypadku podjęcia przez matkę dziecka nieposiadającą tytułu
do objęcia ubezpieczeniem społecznym zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa
pełnego wymiaru czasu pracy
Wzór . Wniosek pracownicy o przerwanie urlopu macierzyńskiego
Wzór . Informacja pracodawcy o uwzględnieniu wniosku o przerwanie urlopu
macierzyńskiego
Wzór . Informacja pracownicy o rezygnacji z wychowywania dziecka lub o umieszczeniu
dziecka w pieczy zastępczej lub zakładzie
. Udzielanie urlopów wychowawczych nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym
Wzór . Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu wychowawczego
Wzór . Wniosek o udzielenie pracownikowi urlopu wychowawczego albo jego części
Wzór . Decyzja w sprawie udzielenia urlopu wychowawczego do dnia poprzedzającego
rozpoczęcie roku szkolnego
Wzór . Decyzja w sprawie udzielenia urlopu wychowawczego do ostatniego dnia zajęć
szkolnych
Wzór . Decyzja w sprawie udzielenia urlopu wychowawczego – informacja o możliwości
przedłużenia urlopu
Wzór . Decyzja w sprawie udzielenia urlopu wychowawczego pracownikowi
niepedagogicznemu
Wzór . Cofnięcie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego
Wzór . Odwołanie pracownika z urlopu wychowawczego
Wzór . Zawiadomienie nauczyciela o rezygnacji z urlopu wychowawczego
Wzór . Zawiadomienie pracownika o rezygnacji z urlopu wychowawczego
Wzór . Decyzja w sprawie powrotu do pracy pracownika rezygnującego z urlopu
wychowawczego
Wzór . Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu
wychowawczego
Wzór . Decyzja o obniżeniu wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu
wychowawczego
. Udzielanie urlopów rodzicielskich nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym
Wzór . Wniosek o udzielenie pracownicy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu
rodzicielskiego w pełnym wymiarze
Wzór . Odpowiedź na wniosek pracownicy w sprawie udzielenia urlopu rodzicielskiego
Wzór . Wniosek o udzielenie pracownikowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze
bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego
Wzór . Wniosek o udzielenie pracownikowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze
bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
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Wzór . Wniosek o udzielenie części urlopu rodzicielskiego w terminie nieprzypadającym
bezpośrednio po wykorzystanej części urlopu rodzicielskiego
Wzór . Odpowiedź na wniosek pracownika w sprawie udzielenia urlopu rodzicielskiego
Wzór . Wniosek w sprawie rezygnacji przez pracownicę z korzystania z urlopu
rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu do pracy
Wzór . Dopuszczenie do pracy pracownika rezygnującego z urlopu rodzicielskiego
Wzór . Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko urlopu
rodzicielskiego w całości albo w części
Wzór . Odpowiedź na wniosek pracownika w sprawie udzielenia urlopu rodzicielskiego
Wzór . Wniosek w sprawie rezygnacji przez pracownika z korzystania z urlopu
rodzicielskiego
Wzór . Decyzja pracodawcy w sprawie dopuszczenia do pracy pracownika rezygnującego
z urlopu rodzicielskiego
Wzór . Wniosek o łączenie przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego
lub jego części z wykonywaniem pracy
Wzór . Decyzja pracodawcy o uwzględnieniu lub o odmowie uwzględnienia wniosku
o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
Wzór . Informacja pracodawcy o udzieleniu urlopu rodzicielskiego ojcu dziecka
Wzór . Wniosek pracownika o przerwanie urlopu rodzicielskiego
Wzór . Informacja pracodawcy o uwzględnieniu wniosku o przerwanie urlopu
rodzicielskiego
. Udzielanie urlopów ojcowskich nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym
Wzór . Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko urlopu
ojcowskiego lub jego części
Wzór . Odpowiedź na wniosek pracownika w sprawie udzielenia urlopu ojcowskiego
Wzór . Wniosek pracownika o przerwanie urlopu ojcowskiego
Wzór . Informacja pracodawcy o uwzględnieniu wniosku o przerwanie urlopu
ojcowskiego

c) Urlop okolicznościowy i zwolnienia od pracy
Udzielanie nauczycielom urlopów okolicznościowych
Wzór
Wzór
Wzór
Wzór
Wzór

. Wniosek o udzielenie nauczycielowi urlopu okolicznościowego w wymiarze dnia
. Wniosek o udzielenie nauczycielowi urlopu okolicznościowego w wymiarze dni
. Decyzja w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu okolicznościowego
. Pismo w sprawie wymierzenia kary porządkowej
. Wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego

E. Ochrona zdrowia nauczycieli
. Kierowanie nauczycieli na badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne)
Wzór . Skierowanie na badania (wstępne/okresowe/kontrolne)
Wzór . Odwołanie od orzeczenia lekarskiego wydanego po przeprowadzeniu badania
profilaktycznego
Wzór . Pismo w sprawie niedopuszczenia nauczyciela do pracy z informacją o braku prawa
do wynagrodzenia
Wzór . Informacja pracodawcy o obniżeniu lub nienabyciu przez pracownika prawa
do wynagrodzenia
Wzór . Pismo w sprawie wymierzenia kary porządkowej
Wzór . Wniosek do wojewody o rozważenie pociągnięcia nauczyciela
do odpowiedzialności dyscyplinarnej
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Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu nieusprawiedliwionego
niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem bez wypowiedzenia z powodu
nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne
z inicjatywy dyrektora
. Udzielanie nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia
Wzór . Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia
w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia
Wzór . Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie
uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową
Wzór . Skierowanie na badanie lekarskie
Wzór . Orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania
zdrowia
Wzór . Odwołanie od orzeczenia w przedmiocie potrzeby udzielenia nauczycielowi urlopu
dla poratowania zdrowia
Wzór . Orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania
zdrowia wydane w trybie odwoławczym
Wzór . Decyzja w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia
Wzór . Decyzja w przedmiocie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową
Wzór . Decyzja o odmowie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia
Wzór . Pozew o nakazanie złożenia oświadczenia woli o udzieleniu nauczycielowi urlopu
dla poratowania zdrowia
Wzór . Odwołanie nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia
Wzór . Pozew nauczyciela o ustalenie prawa do korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia
Wzór . Skierowanie na badanie kontrolne

F. Czas pracy i wynagrodzenie
. Uchwalanie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Wzór . Protokół uzgodnień i rozbieżności w sprawie ustalenia projektu regulaminu
wynagradzania nauczycieli
Wzór . Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
. Zasady obliczania i wypłaty nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego
Wzór . Sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego dla
nauczyciela na danym stopniu awansu zawodowego
Wzór . Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez j.s.t.
. Rozliczanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
Wzór . Wniosek o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
Wzór . Uchwała rady gminy w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związków
zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały rady gminy w sprawie
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

17

Wykaz wzorów dostępnych on-line

Wzór . Uchwała rady powiatu w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związków
zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały rady powiatu w sprawie
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
Wzór . Uchwała w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego
. Sposób określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli
prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz nauczycieli kształcenia na odległość
Wzór . Wniosek o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sposobu określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie
w formie zaocznej oraz nauczycieli kształcenia na odległość
Wzór . Uchwała rady gminy w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związków
zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały rady gminy w sprawie
sposobu określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli
prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz nauczycieli kształcenia na odległość
Wzór . Uchwała rady powiatu w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związków
zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie sposobu określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie
w formie zaocznej oraz nauczycieli kształcenia na odległość
Wzór . Uchwała w sprawie sposobu określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz nauczycieli
kształcenia na odległość
. Obniżanie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom
pełniącym funkcje kierownicze
Wzór . Wniosek o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych
przez daną j.s.t.
Wzór . Uchwała rady gminy w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związków
zawodowych w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko
kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez daną j.s.t.
Wzór . Uchwała rady powiatu w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związków
zawodowych w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko
kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez daną j.s.t.
Wzór . Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko
kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez daną j.s.t.
. Realizacja zajęć finansowanych ze środków Unii Europejskiej
Wzór . Propozycja realizacji zajęć finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej
Wzór . Umowa o pracę z nauczycielem zatrudnionym w ramach realizacji zajęć
finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
Wzór . Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
Wzór . Formularz wniosku o udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń
Dyscyplinarnych
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G. Kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli
. Awans na stopień nauczyciela kontraktowego
Wzór . Pismo zalecające wprowadzenie niezbędnych zmian do planu rozwoju
zawodowego
Wzór . Przydzielenie nauczycielowi stażyście opiekuna stażu
Wzór . Pismo zobowiązujące nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju
zawodowego
Wzór . Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w planie rozwoju
zawodowego
Wzór . Zatwierdzenie zmienionego planu rozwoju zawodowego albo zwrócenie
nauczycielowi planu rozwoju zawodowego do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem
wprowadzenia niezbędnych zmian
Wzór . Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu
Wzór . Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Wzór . Zawiadomienie o dokonywanej ocenie pracy
Wzór . Opinia rady rodziców w sprawie oceny pracy nauczyciela
Wzór . Opinia innych podmiotów w sprawie oceny pracy nauczyciela
Wzór . Pismo w sprawie uwag i zastrzeżeń do projektu oceny pracy
Wzór . Karta oceny pracy
Wzór . Odwołanie od ustalonej oceny pracy
Wzór . Zarządzenie w sprawie powołania zespołu oceniającego
Wzór . Zawiadomienie o posiedzeniu zespołu oceniającego
Wzór . Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny
Wzór . Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
Wzór . Wezwanie do usunięcia braków wniosku o podjęcie postępowania
egzaminacyjnego lub dołączonej do niego dokumentacji
Wzór . Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
Wzór . Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu
Wzór . Zaświadczenie o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną
Wzór . Protokół z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej
Wzór . Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie nadania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Wzór . Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Wzór . Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
kontraktowego
Wzór . Odwołanie od decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela kontraktowego
. Awans na stopień nauczyciela mianowanego
Wzór . Wniosek do dyrektora szkoły w sprawie rozpoczęcia stażu
Wzór . Pismo zalecające wprowadzenie niezbędnych zmian do planu rozwoju
zawodowego
Wzór . Przydzielenie nauczycielowi opiekuna stażu
Wzór . Pismo zobowiązujące nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju
zawodowego
Wzór . Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w planie rozwoju
zawodowego
Wzór . Zatwierdzenie zmienionego planu rozwoju zawodowego albo zwrócenie
nauczycielowi planu rozwoju zawodowego do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem
wprowadzenia niezbędnych zmian
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Wzór . Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu
Wzór . Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Wzór . Wniosek o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela
Wzór . Opinia rady rodziców w sprawie oceny pracy nauczyciela
Wzór . Opinia innych podmiotów w sprawie oceny pracy nauczyciela
Wzór . Pismo w sprawie uwag i zastrzeżeń do projektu oceny pracy
Wzór . Karta oceny pracy
Wzór . Odwołanie od ustalonej oceny pracy
Wzór . Zarządzenie w sprawie powołania zespołu oceniającego
Wzór . Zawiadomienie o posiedzeniu zespołu oceniającego
Wzór . Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny
Wzór . Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
Wzór . Wezwanie do usunięcia braków wniosku o podjęcie postępowania
egzaminacyjnego lub dołączonej do niego dokumentacji
Wzór . Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Wzór . Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu
Wzór . Zaświadczenie o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną
Wzór . Protokół z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej
Wzór . Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie nadania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Wzór . Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Wzór . Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego
Wzór . Odwołanie od decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego
Wzór . Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
Wzór . Wezwanie do usunięcia braków wniosku o podjęcie postępowania
egzaminacyjnego lub dołączonej do niego dokumentacji
Wzór . Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Wzór . Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu
Wzór . Zaświadczenie o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną
Wzór . Protokół z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej
Wzór . Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie nadania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Wzór . Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Wzór . Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
. Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Wzór . Wniosek do dyrektora szkoły w sprawie rozpoczęcia stażu
Wzór . Pismo zalecające wprowadzenie niezbędnych zmian do planu rozwoju
zawodowego
Wzór . Pismo zobowiązujące nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju
zawodowego
Wzór . Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w planie rozwoju
zawodowego
Wzór . Zatwierdzenie zmienionego planu rozwoju zawodowego albo zwrócenie
nauczycielowi planu rozwoju zawodowego do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem
wprowadzenia niezbędnych zmian
Wzór . Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Wzór . Wniosek o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela
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Wzór . Opinia rady rodziców w sprawie oceny pracy nauczyciela
Wzór . Opinia innych podmiotów w sprawie oceny pracy nauczyciela
Wzór . Pismo w sprawie uwag i zastrzeżeń do projektu oceny pracy
Wzór . Karta oceny pracy
Wzór . Odwołanie od ustalonej oceny pracy
Wzór . Zarządzenie w sprawie powołania zespołu oceniającego
Wzór . Zawiadomienie o posiedzeniu zespołu oceniającego
Wzór . Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub kuratora oświaty
Wzór . Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
Wzór . Wezwanie do usunięcia braków wniosku o podjęcie postępowania
kwalifikacyjnego lub dołączonej do niego dokumentacji
Wzór . Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Wzór . Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy
Wzór . Protokół z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej
Wzór . Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie nadania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Wzór . Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Wzór . Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
dyplomowanego
Wzór . Odwołanie od decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego
Wzór . Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
Wzór . Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
Wzór . Wezwanie do usunięcia braków wniosku o podjęcie postępowania
kwalifikacyjnego lub dołączonej do niego dokumentacji
Wzór . Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Wzór . Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy
Wzór . Protokół z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej
Wzór . Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie nadania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Wzór . Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Wzór . Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
dyplomowanego
Wzór . Odwołanie od decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego
Wzór . Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
Wzór . Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
Wzór . Wezwanie do usunięcia braków wniosku o podjęcie postępowania
kwalifikacyjnego lub dołączonej do niego dokumentacji
Wzór . Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Wzór . Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy
Wzór . Protokół z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej
Wzór . Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie nadania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Wzór . Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Wzór . Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
dyplomowanego
Wzór . Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
Wzór . Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
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Wzór . Wezwanie do usunięcia braków wniosku o podjęcie postępowania
kwalifikacyjnego lub dołączonej do niego dokumentacji
Wzór . Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Wzór . Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy
Wzór . Protokół z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej
Wzór . Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie nadania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Wzór . Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Wzór . Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
dyplomowanego
Wzór . Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

H. Ocena pracy
. Ocena pracy nauczyciela
Wzór
Wzór
Wzór
Wzór
Wzór
Wzór
Wzór
Wzór
Wzór

. Wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela
. Zawiadomienie o rozpoczęciu dokonywania oceny pracy
. Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu
. Wniosek o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela
. Wniosek o ustalenie oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego
. Wniosek o ustalenie oceny merytorycznej nauczyciela religii
. Karta oceny pracy
. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu oceniającego
. Zawiadomienie o posiedzeniu zespołu oceniającego

. Ocena pracy dyrektora
Wzór
Wzór
Wzór
Wzór
Wzór
Wzór
Wzór
Wzór
Wzór
Wzór

. Wniosek nauczyciela o ocenę pracy
. Wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły
. Wniosek o opinię zakładowej organizacji związkowej w sprawie oceny pracy dyrektora
. Wniosek o opinię rady szkoły w sprawie oceny pracy dyrektora
. Pismo w sprawie uwag i zastrzeżeń do projektu oceny pracy
. Karta oceny pracy
. Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy
. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu oceniającego
. Zawiadomienie o posiedzeniu zespołu oceniającego
. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny / kuratora oświaty

II. Prawo pracy pracowników samorządowej
administracji szkolnej i obsługi
. Nawiązanie i zmiana stosunku pracy z pracownikiem niepedagogicznym
Wzór . Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wzór . Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze,
w tym urzędnicze stanowiska kierownicze
Wzór . Protokół z przeprowadzonego naboru
Wzór . Informacja o wynikach wolnego naboru
Wzór . Umowa o pracę na czas określony z pracownikiem niepedagogicznym
Wzór . Przeniesienie pracownika na inne stanowisko
Wzór . Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika niepedagogicznego
Wzór . Aneks do umowy o pracę
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. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem niepedagogicznym zatrudnionym
na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony
Wzór . Umowa o pracę na czas określony z pracownikiem niepedagogicznym
Wzór . Świadectwo pracy
Wzór . Propozycja pracodawcy rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron
Wzór . Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Wzór . Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony za wypowiedzeniem
Wzór . Informacja do związku zawodowego o zamiarze rozwiązania stosunku pracy
z pracownikiem
Wzór . Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony za wypowiedzeniem
Wzór . Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania stosunku pracy
bez wypowiedzenia
. Ocenianie pracowników niepedagogicznych
Wzór . Zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu dokonywania okresowych ocen
pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym
kierowniczych stanowiskach urzędniczych w placówce oświatowej
Wzór . Regulamin okresowej oceny pracowników
Wzór . Odwołanie od oceny okresowej
Wzór . Rozstrzygnięcie odwołania od oceny okresowej
Wzór . Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony za wypowiedzeniem
Wzór . Zawiadomienie organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia
umowy o pracę / warunków pracy i płacy
Wzór . Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony za wypowiedzeniem
. Udzielanie urlopów wypoczynkowych pracownikom niepedagogicznym
w szkołach feryjnych
Wzór . Plan urlopów
Wzór . Zarządzenie dyrektora o ogłoszeniu planu urlopów
Wzór . Wniosek pracownika o udzielenie urlopu nieobjętego planem urlopów
Wzór . Wniosek pracownika o podzielenie urlopu na części
Wzór . Decyzja o udzieleniu urlopu wypoczynkowego
Wzór . Wniosek pracownika o udzielenie urlopu na żądanie
Wzór . Zobowiązanie pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego
Wzór . Zobowiązanie pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego
w okresie wypowiedzenia
Wzór . Wniosek o udzielenie urlopu bezpośrednio po urlopie związanym z korzystaniem
z uprawnień rodzicielskich
Wzór . Decyzja dyrektora o odwołaniu z urlopu wypoczynkowego
Wzór . Wniosek pracownika o zwrot kosztów związanych z odwołaniem z urlopu
Wzór . Decyzja dyrektora o przesunięciu terminu urlopu wypoczynkowego z powodu
szczególnych potrzeb pracodawcy
Wzór . Wniosek pracownika o przesunięcie terminu urlopu z ważnych przyczyn
Wzór . Wniosek pracownika o przesunięcie terminu urlopu z powodu usprawiedliwionej
nieobecności
Wzór . Decyzja dyrektora w sprawie przesunięcia terminu urlopu z powodu
usprawiedliwionej nieobecności
. Odpowiedzialność porządkowa pracowników niepedagogicznych
Wzór . Notatka służbowa – wysłuchanie pracownika przed ukaraniem karą porządkową
Wzór . Zawiadomienie o wymierzeniu kary porządkowej
Wzór . Sprzeciw pracownika wobec zastosowania kary porządkowej
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Wzór . Wniosek pracodawcy do związku zawodowego o zajęcie stanowiska
w sprawie nałożenia kary porządkowej
Wzór . Odrzucenie sprzeciwu
Wzór . Wniosek związku zawodowego o uznanie kary porządkowej za niebyłą
. Ustalanie zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych
Wzór . Pismo do związków zawodowych w sprawie uzgodnienia projektu regulaminu
wynagradzania pracowników niepedagogicznych
Wzór . Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych
Wzór . Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników
niepedagogicznych
Wzór . Zawiadomienie pracowników o wejściu w życie regulaminu wynagradzania
. Wygaśnięcie stosunku pracy pracownika niepedagogicznego
Wzór . Informacja dla rodziny zmarłego pracownika o wygaśnięciu stosunku pracy
Wzór . Świadectwo pracy

III. BHP w placówce oświatowej
Postępowanie w razie wypadku przy pracy nauczyciela
Wzór . Zarządzenie dyrektora placówki oświatowej o powołaniu zespołu
powypadkowego
Wzór . Protokół powypadkowy
Wzór . Statystyczna karta wypadku przy pracy
Wzór . Rejestr wypadków
Wzór . Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego
o niezdolności do pracy
Wzór . Propozycja powierzenia pracownikowi innej pracy (na podstawie art.
k.p.)
Wzór . Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy (na podstawie art.
k.p.)

IV. Wewnętrzne prawo szkolne
Wewnątrzszkolna procedura organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli
Wzór . Regulamin organizacji doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli
Wzór . Umowa o pracę na czas zastępstwa
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