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oraz 
Pan Wojciech Kordaczuk 

Dyrektor SP nr 4 w Mrągowie 
 
 
 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 
 
W związku z wieloma pytaniami i wątpliwościami pojawiającymi się w ostatnim czasie w mediach 
oraz zgłaszanymi wnioskami przez Państwa pracowników, którzy zostali zatrudnieni w szkole w 
charakterze pomocy nauczyciela prosimy o odpowiedź na poniższe pytania. 
  

1. Prosimy o udostępnienie informacji ile osób w Pana szkole zostało zatrudnionych w roku szkolnym 
2020/2021 w charakterze pomocy nauczyciela:  18 
 

2. Prosimy o udostępnienie informacji: 

Pytanie Odpowiedź 

Ilu pracowników zatrudnionych w charakterze pomocy nauczyciela 
posiada umowy do końca pierwszego semestru roku szkolnego 
[29.01.2021] (data przed wprowadzonymi zmianami MEN) 

5 

ilu pracowników zatrudnionych w charakterze pomocy nauczyciela 
posiada umowy do końca roku szkolnego 
 

13 

 
 

3. W związku z ze zmianami podjętymi w budżecie miejskim podczas ostatniej sesji prosimy o 
udostępnienie następujących informacji: 

Pytanie Odpowiedź 

Ile osób nie będzie miało zmienianej zawartej umowy i pracować będzie 
w szkole do końca roku szkolnego 

9 (na obecną chwilę) 

Ile osób z własnej inicjatywy rozwiązało umowę o pracę  
 

1 

Ile osób skorzystało z bezpłatnego urlopu na czas zawieszenia zajęć 
 

0 

Pomoce nauczyciela przebywające od 9.11.2020 do 31.12.2020 na 
postojowym 

18 
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4. Czy zostały wprowadzone inne rozwiązania kadrowe wobec osób zatrudnionych w szkole w 
charakterze pomocy nauczyciela? 
 
Nie, z powodu braku etatów i innej możliwości zatrudnienia. 
 
Pomoc nauczyciela dedykowana jest do pracy przy konkretnym dziecku. Brak dziecka w 
szkole niesie za sobą brak możliwości świadczenia pracy przez pomoc nauczyciela. Sytuacja 
szkolna pozwoliła na pozostawienie 7 pomocy nauczyciela, którzy zostali przydzieleni do 
dalszej pracy z dziećmi z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, które wymagają pracy 
stacjonarnej.  
 
W dniu 01.12.2020 r. został utworzony dodatkowy oddział dzieci na zasadzie pracy 
stacjonarnej i do opieki nad tym oddziałem została oddelegowana kolejna 1 pomoc 
nauczyciela. W najbliższym czasie zostanie rozstrzygnięta sprawa 1 pomocy nauczyciela, po 
dostarczeniu dokumentacji medycznej (pracownik ten zgłosił problem zdrowotny). 

 
W związku z tym, iż sprawa jest ważna ze względów społecznych i wymaga wyjaśnienia u źródła 
proszę o pilne udzielenie odpowiedzi. Proszę o przesłanie jej drogą elektroniczna w dniu dzisiejszym 
do godz. 15.00 

 
 
 

Z wyrazami szacunku w imieniu radnych 
 

Klubu Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej 
 
 

Waldemar Cybul 


