
KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU 

Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół 

 

Procedura dot. wyrażania zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych 

kwalifikacji do zatrudnienia na danym stanowisku w roku szkolnym 2017/2018 
 

 

I. Podstawa prawna 
Art. 10 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1189). 

 

II. Postanowienia wstępne 
1. Ilekroć w procedurze jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki 

organizacyjne systemu oświaty, a także odpowiednio ich zespoły, w których podstawą 

nawiązania stosunku pracy z nauczycielem jest ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela, tj. dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu 

terytorialnego,  
2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora jednostki organizacyjnej, o której 

mowa w pkt 1, 
3) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek dyrektora do Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 nauczyciela 

niebędącego w stosunku pracy z tym pracodawcą i nieposiadającego wymaganych 

kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska, w przypadku zaistnienia potrzeby 

wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela 

oraz braku nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do realizacji danych 

zajęć, 
4) nauczycielu nieposiadającym wymaganych kwalifikacji – należy przez to rozumieć 

nauczyciela, nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego 

stanowiska w rozumieniu właściwego rozporządzenia w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, wobec którego nie stosuje się przepisów 

rozdziału 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela a dla celów 

płacowych traktowanego jak nauczyciel stażysta. 

 

III. Wymagane dokumenty 
1. Wniosek o wyrażenie zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie 

w roku szkolnym 2017/2018 w danej szkole nauczyciela nieposiadającego wymaganych 

kwalifikacji do realizacji danych zajęć, jest wydrukiem wypełnionego formularza on-line 

umieszczonego pod adresem: http://zgodanazatrudnienie.ko.poznan.pl, który winien 

być opatrzony stosownymi pieczęciami i podpisany przez dyrektora. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

a) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji, 

b) oświadczenie dyrektora o działaniach podjętych w celu pozyskania nauczyciela 

posiadającego wymagane kwalifikacje do realizacji danych zajęć, 

c) zaświadczenie właściwego urzędu pracy o braku ofert nauczycieli posiadających 

wymagane kwalifikacje do realizacji danych zajęć poszukujących pracy na terenie 

działania tego urzędu, 

d) wydruk zgłoszenia przez dyrektora wolnego stanowiska pracy w module „Praca dla 

nauczycieli” dostępnym na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Zgłoszenie 
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powinno zostać zamieszczone w terminie nie krótszym niż 7 dni przed wysłaniem 

do Kuratorium wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie, 

e) oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celu realizacji w Kuratorium Oświaty w Poznaniu zadań 

wynikających z postępowania o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela 

nieposiadającego wymaganych kwalifikacji, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

IV. Termin i miejsce złożenia wniosków 
1. Wnioski rozpatrywane będą od 22 sierpnia 2017 r. 

2. Dyrektor szkoły składa wniosek w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu, 

ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań, pokój 339 w budynku B. 

3. Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać z adnotacją zgoda na zatrudnienie 

odpowiednio na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 

Poznań. 

 

V. Sposób rozpatrzenia wniosków 

Projekt stanowiska Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wyrażenia zgody 

na zatrudnienie w danej szkole nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji 

do realizacji danych zajęć sporządza upoważniony pracownik Wydziału do Spraw 

Nauczycieli i Sieci Szkół Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 

 

VI.   Pozostałe informacje  
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1189) w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły, 

dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, 

legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia i przygotowaniem merytorycznym 

do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), lecz nieposiadającą przygotowania 

pedagogicznego, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego 

w trakcie odbywania stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.  

W wyżej opisanych sytuacjach nie jest konieczne posiadanie zgody organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny.  

 

 

 

 
 

 

Poznań, 17 sierpnia 2017 r. 
 

 


