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NR Il2022
zawŃ.a w dniu 10 sierpnia ża22n

data zawarcta umowy

międ7y

oświadczeń

a 
imĘ i narulistco pracłn,rń o,*i,go miljsce zamieszkdn,a

czas okreśIony: od 10.08.2022r. do 09.08.2023r.
czas obeślony, czas wykorqwania obeślonej pra,ry

1, Strony ustalają następujące waruŃi zatrudnienia:

a) rodzaj umówionej pracy: woźna

stanow is ka, /unkcj a, zatł ód, specj alnaść

b) miejsce wykonpvania pracy; Publiczna zkola Podstawolrya w ZesPoIe

Szkoln o-P rzedszkolnym
Łączany 41a 26-680 Wierzbica

c) rłrymiar czasu ptacy: 1l2 etatu

d) wynagrodzenie: 1 505 zł' 'Roąp. R.M z dnia 15 września}}2}r. oraz Regulamin wynagradzańa
pracowników niepedago gicznych

sąadnig wynagrodzenia i ichtyysolaść oraz podstcłlła prawna ich uslalenią

e) inne warunki zaT"rudnienia

2,Dńęń, tozpoczęcia pracy: 10 sierp nb 2aż2n

Oświadczam, że egżemplarz niniejszej umowy orzymałęm/am i po zapomanirr się ż jej.t,ś:,.ą z:pro.pon:wanb

[i ;;,,kih.y i*y,ł"g"azenii przyjmuję" Róńqczęśnie ppyjmuję do wiadomościteść.obowiązującego

;;rkł"drl" i.ioi"*ń piacy i oswiaaciam, że zobowiąauję się !o pJzestrzegania porą{ku i dYsclrylinY Prary,
pgnadtooświaiczam, zeĘane mi są przepis} dotycącc naruszeniaq$emnicy państwo, wcj i słuŻbowej zawartg 1
ńiió_iuria;Ń i(Ń;; o.* w'u.tur"ii z unia ił,tz.t9az.. o ochronie tajernnicy państwowej i lłużbowej

(Dz,U. Nr 40, poz. Z7I zpóź.zrn,)
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podpis pracodałłey

Zespołem zkolno - ?rzedszkolnym w Ł;ączaaach

rop,rezentowanym Ftzez dyrektora Bożenę Gold a
imię i nazu,Lń procodor,ry tłi ołoiy rcprezenĄiecel 

!#::#::r:r\rtroĘ 
upoważnionej da słladania

data i podpis pracownika
a. 
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n'umer REGON

Łączany, ż9.08.202i}-
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*,* g?as oĘę*lggy
Ty pęIIl ł,p. f"9p Ę#,

NR 41202ż

zalłańaw dniu 29 sierpnia 2a2żr.
data ząwarcia umowy

między Zespo}em Szkolno - Przedszkolnym w Łączanach
reprezentowanym przeż, dyrektora Bożenę Golda

źmię i nazwisko pracodalłcy h,r *rrifftrtrr:::i:::;adawcę albo asobylęowłlnioneJ do skłądąnia oświadceeń

ińę tnę.tłtś'.rc,pruaownilu aru jego miejsce zamieszkania

czas okreśIony: od 01.09.2022nna czas usprawiedliwionej nieobecności

óIłes próbny, czą.s nieobłślqru, 
"rńt*śtony, 

czas wykonywąnią obeślonej pracy

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

a) rodz.aj umówionej pracy: nauceyciel jęryka niemieckiego

b) miejsce wykonywania pracy: Szkola Podstawowa
Łączany- Ąla, 26 - 680'Wierzbica

c) wymiar czasu pracy: 4l1S

c) wynagrodzenie: 815,32 zł (słownie: osiemset piętnaście złoPch i trzydzi,eści dwa grosze)

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3I sĘcznia 2005r ze zmianami oraz
IJchwała Rady Gminy z dnia 3I sierpnia 202]r. Nr XLIV/263/202I

stdadniW wyagrodzenia i ich vvys okość oraz p:oilstawa prawna ich ustąlenla

2, Dńeńrozpoozęcia pracy: 1 września ża27r.

Oświadczam, że egzemplarz niniejszej umowy otrzyrnałerr/a,m i po yapoznaniu się z jej treścią zaproponowane mi warunki pracy
i wynagr,odzenią przyjmuję. Równocześnie przyjmuję do wiadomości treść obowiązującego
w zakładzie regulaminu pracy i oświadczaĄ że zoborłiąąję się do pTzestrzegania porządku i dyscypliny praoy. Ponadto
oświadczam, że aanę mi są przepisy dotyczące nżruszenia tajemnicy państwowej i służbowej 7*warte w art 260-264 Kodeku
Karnego oraz w ustawie z dnia 14,12.t982r. O ochronie tajemnicy państwowej i słnżbowej (Dz. U. Nr 40, poz,271 zpóż.zm,)
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386925658
numer REGON

U,MO]WAQ3RAC
I{"R Sft,aiżż

zawartaw dniu 25 sierpnia żCIŁżn
dala zaularciaumowy

między zespolem zkolno - przedszkolnym w Łączanach

,*,u;n*,,J"ń::ł:::ilżHxł;;;::X*n':"ł:ffi:;:,,,?r:::"7ł,ao,toohłiadazeń
w imieniu pracodawc.y

a
imię t nazwisto pracownlla orazJego mĘsce aamięszlunia

na cza nieokreślony
olłns próbłry, czas nieolłeślony, clas olaeśIony, czas wykonlnania okłeślonej pracy

1. trony ustalają następujące waruŃi zatrudnienia:

a) miejsce wykonyłvania pracy; zkoła Podśtawowa
Łączany 6!a, 26-680 Wierzbica

. nauczyciel chemii, firyY.l- 8/18 etatu

e ndltczlciel świetticy - 2lż6 etatu

b) wymiar czasu pracy: 10/19 _ (etat uśredniony z8l18 i2lż6)

c) wynagrodzenie: 2 247 r00 zł (słownie: dw,a tysiqce rłwieŚcie czterdzieŚci siedem złotYch) +

dodatek stażowy

RozporzqdzenieMinisnaĘĄĘiNmod.oyłeiiSportuzdnźa3Istycznia2aO5rzenniąnamioraz
UchwałaRaĘGminyzdnia3lsierpnia2021r.NrXI,'!Il/affi/202I

sfuadnii wynagro,ił"i, i ichąlsakość iraz podstawa prćnłna ich ustalenia

2. Dzieńrozpoczęcia pracy: 1 wrześni*20żżr,
,-,-!", ^:_ - iói rń,{, ' rarunki pracy

oświadczam, że egzemplarz niniejszej um9lry otrrymałcmi,i,:J::o"ataniu się z jej Eeścią zaproponowane ml\

i wynagrodzenia 
' prry;muję, 

-. 
, 
Równocieśnie 

"oińił-'"_':_^_^**uao*ÓS,f 
teść obowiązującego

w zakładzie regulaminu ió i ;:ś*i.a.#,'iJr"t"*ią",iią'łę ło przestrzegani" poiĘaku i dYscYPlinY PracY, Ponadto

oświadczam, że ,,ńnemi,są przęisłl_1o.;u..-i"*r*"ii,i.iJŃ.y"płiffi;;jl';fuiu""'i 
7^wafte i ałŻ60'264 Kodeku

Kamego oraz w 
"u"*i, 

, j,ł ł l-ą,.tzlgaz;. f"Jr,r""iJ;ń;'fi#J,ri"*.ii.ł"ru"*.iiP'. iJ, N' ł0' Poz'271 zPÓŻ'zm')
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dara i podpis pracawn{ą
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rulm r REGON

UMOWA O PRAqE
NR 6/2022

zawartaw dniu 26 sierpnia ż022r.
datą zawarcla umolĄry

między Zespolem zkolno Przedszkolnym w Łączanach
reprezentowanym przez dyrektora Bożenę Gołda

imię i nazwisko precoławcy lub osaĘ reprezenrującej pracodawcę albo osoĘ upowaśnionej do łHadąnia oŚwiądcseń

w imieniu pracodawcy

a
imtę t nmłisko pracowntlca oraz jego miejsie zamieszkania

na czas określony od 1 września 2a22 n
do 31 sierpnia ż023 r.

obes próbny, czas niąo,\łeślow eą olłeślołry, caas wykoł4łwanla o}reślonej pracy

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

miejscewykonywaniapracy: Przedszkole
Łaczany 6Ia, 26-680 Wierzbica

r fi&Bczyciel edukacji przedszkolnej -Z3l25 etatu

c) wymiar czasu pracy: 23125

c) wynagrodzenie: 3 150,08 zł (słownie: trzy tysiqce sto pięćdziesiąt zł i osiem gr) + dodatek

stazowy

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r ze zmianami oraz
Uchwąła Rady Gminy z dnia 3I sierpnia 202lr. Nr XLIY/263/2021

slcładniki wynagrodzenia i iehvyśokość oraz podstawa prawna ich ustalęnia

d) inne warunki zatrudnienia: --____ _-__--__,_-_;__---__-__

7. Dńń rcąaczęcia pracy: 1 września 7022n

oświadczam, że egzemplarz niniejszej umowy orz;rmałer/am i po zpoananiu się z jej.teścią zaproponowane mi_warunki pracy

i wynagrodzŃa 
- przyjmĘję. Równocześnie przajmuję do wiailomości teść obowiązująsego

w zat<łaaziJ regulaminu 
,iraÓ} i oświadczam, żc zobowiąanję się do przestrzegania porządku i dysqypliny, placy. Ponadto

oświadczam, że utane misą inepisy dotyczące naruszenia tajemnicy państwowej i sfużbowej zawańe w art 260-264 Kodeku

Kamego otazw ustawie z ania tł.iZ.1982r. O ochronie tajemnicy państwowej i sfużbowej (Dz. U. Nr 40, poz. 271 zpóź,zm.)
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numer REGON

I]MOWA O PRACE
NR 7/2022

zawar.taw dniu 29 sierpnla 202żr,
data zmłarctą umowy

między Zespołem zkolno - Przedszkolnym w Łączanach
reprezentowanym prżeżdyrektora Bożenę Go|d1 

.
imtę t nuvłisko pracg;6r|tc}| *u 

'rrY ,r:_r:;;,ł:::lffiodqweę 
albo osofu tłpoważnlonej da sWadania ośwladcząń

imię i nmułisrc pracownika oraz jego mieJsce zamieszlania

na czas nieokreślony

ataes próbry, cząs nieolqeśIony, c';as obeśIołty, cłasv,ylułyvania olteślonaj pracy

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

niejsce wykonywaniapracy: Przedszkole
Łączany 6ta, 26-680 Wierzbica

Szkoła Łączany 4l a, 26-680 Wierzbica

o n&uczryciel zajęć korekryjno-kompensacyjnych - 3122 etatu

c) wymiar czasu pracy: 3122

c) wynagrodzenie: 576 7ł (sławnie: pięóset siedem&iesiqt sześć zł)

Rozporzqdzenie Ministra Edulucji Narodowej i Sportu z dnia 3l sĘcznia 2005r ze zmianami oraz
Uchwąła RaĘ Gminy.z dnia 3! 5jgrpnia 202]r Nr XLIIr/2631202]

s&adniki wynagradzenia i ichwysokość oraz podstmva pravlna ich uslalehla

d) inne warunki zatrudnienia: -*------
2. Dńeńrozpoczęcia pracy: 1 września 2022r,

oświadczam , że egzemplarzniniejszej umowy otrąrmałem/am i po zapoananiu się z jej teŚcii1 zaproPonowanę mi waruŃi PracY
i wynagrodzŃa 

' przyjmuję.' Równocześnie prryj*uję do wiądomości eść o}owiązującego

w zakładziJ regulaminu iruii i oswiadczam, źe zobowiązuję się do przestrzeqani1 p9ządku i dYscyPlinY PracY. Ponadto

oświadcżam, żi mane mi'są irzepisy dotycące naruszenia tajemnicy państwowej i służbowej zawarte w art 260-264 Kodeku

Karnego oraz w ustawie z anii tł.iz,l982r. O ochronie tajemnicy pństwowej i sfuZbowej (Dz. U. Nr 40, poz.27l zpóż.zm.)
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386925658
numęr REG2N

pm#,W$q'PBACE
na ą#s o'kr.$ŚloĘv

NR 8lż02ż

zawartaw dniu 30 sierpnia 202żn
data ząvłarcidr.mowy

międ,zy zespołem szkolno , przedszkolnym w Łączanach

reprezentowanym pra,lzdyrektora Bożenę Gołda
inię i nazwkka ,,:r:i;;;; ;;yr,*rłi::lr_;iionrę alho osoby upowałiionej do składania oś,wiadczeń

ai-
,mrę , ndz:łltt ko pracownika oraz jego miejsca zamieszlania

na cząs określony od doi" 01.09.2022n do 3a.06.2023r,
olues próbny, czas nieo&ślony, ezas olveśtorły, czas wykonywania olaeślonej pracy

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

a) rodzajumówionej pracy: sekretarka, pomoc naucryciela

stanowisko, funkcj a, zawód, specj alność

b)rniejscewykonywaniapracy:SzkołaPodsta.,oTu-lŁłczanach
Łą,czaly 4!a, 26-680'Wierzbica

c) wymiar czasu pracy: 1 etat

d) wynagrodzenię: 3010,00 nl (słolvnie: trzy tysiące aleiesięć złotyck)

Razporzqdzenie Rady Ministr_ów z dnia 14 wrreŚnia 2021r. oraz Regulamin wynagradzania
' - '-- 

iroio*rik w niepedagogt:.",y,h ?!:|_:,!:i:?:*'
składniki wy.nagrodeentia'i ichuĘsoioń oraz podslawa pr6|vnd ich ustalenia

e) inne wanl:ki zatrudnienia: ------

2. Dziehrozpocuęcia pracy: 1 września?O2żr,

Oświadczam, źe egzemplarz niniejszej umowy otrzymałem/am i po zapoznaniu się z jej.treŚcią zaProPonowane mi wŁrrunki PracY

i wynagrodzenia 
' 

Frłjluję, . . 
njilo,J,ini, nołffi----_* "_:aaomóSci 

treść obowiązującego

w zakładzie regulaminu pracy i oswiaacrim,'ra ;o[.riąróę iię ło przestrzegania porządku i dyscypliny pracy' ponadto

oświadczam, że znan mi są przepisy aotycóńńo.nii ti:l*"i"y PJiu*;Y.j. i słuibowej zawarte w art 260-264 Kodeku

Kamego oraz w uro*iu 
" 

onii rą.izjg8zi. ó":.r,r""i. tł.*ni.y p.iŚt.i.*.: i słuŹbowej (Dz, U, Nr 40, Poz, Ż7l zPÓŻ',an')
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