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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. 
 

2. Prosimy o udostępnienie informacji: 

Pytanie Odpowiedź 

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

W SP nr 4  jest zatrudnionych 6 osób na 
stanowisku pomocy nauczyciela 

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

1 osoba posiada umowę   na czas 
nieokreślony, 5 osób posiada umowę na 
czas określony do 25.06.2021. 

 
 

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 

W SP nr 4 będą pracowały wszystkie 
osoby do końca roku szkolnego, nikt nie 
będzie miał zmienianej umowy. 

Ile osób z własnej inicjatywy rozwiązało umowę o pracę  
 

W SP nr 4 nikt nie rozwiązał umowy o 
pracę z własnej inicjatywy. 

Ile osób skorzystało z bezpłatnego urlopu na czas 
zawieszenia zajęć 
 

W SP nr 4 nikt nie skorzystał z urlopu 
bezpłatnego na czas zawieszenia zajęć. 
Wszystkie pomoce nauczyciela pracują 

mailto:wcybul@wp.pl


od 7.30 do 15.30 każdego dnia w szkole, 
pomagając nauczycielom przy 
prowadzeniu zajęć opiekuńczo-
wychowawczych w świetlicy szkolnej. 

 
 
 

4. Czy zostały wprowadzone inne rozwiązania kadrowe wobec osób zatrudnionych w szkole w 
charakterze pomocy nauczyciela? 

 
Inne rozwiązania kadrowe wobec osób zatrudnionych w szkole w charakterze pomocy nauczyciela 
nie zostały wprowadzone. 
 
                                                                                                                                      
 
                                                                                                         Z poważaniem,  
 
                                                                                                         Wojciech Kordaczuk  


