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świadectwo pracy nauczyciela. Praktyczne rady ekspertów pomogą także bezbłędnie
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WSTĘP
Koniec zatrudnienia w szkole oznacza obowiązek wydania świadectwa
pracy. Prawidłowe wypełnienie tego dokumentu jest niezwykle istotne
z punktu widzenia pracownika, ponieważ znajdują się w nim informacje,
od których może zależeć nabycie uprawnień pracowniczych lub emerytalnych. Dlatego należy pamiętać, by rzetelnie wypełnić wszystkie dane
tak, by kolejny pracodawca, organ emerytalno-rentowy czy urząd pracy
mieli przejrzystą informację na temat przebiegu zatrudnienia byłego pracownika szkoły. Niniejsza publikacja wyjaśnia, jak wypełnić poszczególne
fragmenty świadectwa pracy w szkole, oraz przedstawia zasady dotyczące
wydawania świadectwa pracy i jego odpisów.
Zwalniając pracowników szkoły, należy pamiętać także o rozliczeniu się
z nimi ze świadczeń, do których nabyli prawo w związku z zatrudnieniem
w szkole. W broszurze znajduje się omówienie wszystkich świadczeń
pieniężnych, które należy wypłacić zwalnianym pracownikom oraz rodzinie zmarłego pracownika. Szczególną uwagę poświęcono odprawom
dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, w tym sytuacji, gdy
pracownik jednocześnie spełnia warunki do otrzymania dwóch odpraw
z różnych tytułów.
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I. ŚWIADECTWO PRACY W SZKOLE
1. Termin wydania świadectwa pracy
Zasadą jest, że świadectwo pracy wydaje się niezwłocznie po rozwiązaniu
lub wygaśnięciu stosunku pracy. Szczególne zasady dotyczą umów o pracę
na czas określony. Tu także znaczenie ma data zawarcia umowy – tj. czy
umowa o pracę została zawarta przed czy po 21 marca 2011 r., od tego
dnia bowiem obowiązują nowe przepisy dotyczące terminu wydawania
świadectwa pracy po umowach terminowych (art. 97 ustawy z 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy). Nowe zasady dotyczą wyłącznie umów zawartych
po tym dniu, zaś świadectwa pracy za wcześniejsze okresy zatrudnienia
powinny już zostać wydane.

1.1. Umowa na czas nieokreślony i akt mianowania
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy zawartego na
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub aktu mianowania
pracodawca wydaje świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy (§ 1a rozporządzenia ministra
pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści
świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania,
dalej jako: rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy).
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1.2. Umowa na czas określony
Od 21 marca 2011 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania
świadectwa pracy po zakończeniu umowy o pracę na czas określony. Nowe
zasady obowiązują wyłącznie umowy zawarte po tym dniu. Rozważmy
kilka najczęściej występujących sytuacji i sprawdźmy, kiedy należy wydać
świadectwo pracy w zależności od daty zawarcia umowy i czasu jej trwania.

1.2.1. Obowiązek wydania świadectwa pracy po 24 miesiącach
Jeżeli terminowa umowa o pracę w szkole została zawarta po dniu
21 marca 2011 r., a pracownik pozostawał w zatrudnieniu w tej samej
szkole na podstawie:
zz
umowy o pracę na okres próbny,
zz
umowy o pracę na czas określony lub
zz
umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy,
dyrektor szkoły wydaje świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy
zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy,
poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów (art. 97 § 11 Kodeksu pracy).
Oznacza to, że świadectwo pracy powinno być wydane w dniu upływu
24-miesięcznego terminu od dnia zawarcia pierwszej umowy terminowej.
PRZYKŁAD

Nauczyciel był zatrudniony na dwie umowy o pracę na
czas określony:
�
zz

od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.,

od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

W dniu 31 sierpnia 2014 r. upływa termin wydania świadectwa
pracy obejmującego oba powyższe okresy zatrudnienia. Nawet jeśli
nauczyciel zostanie zatrudniony po raz trzeci od nowego roku szkolnego, nie można wstrzymywać się z wydaniem świadectwa pracy.
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