
ZARZĄDZENIE NR 214/2020 

Wójta Gminy Gardeja 

z dnia 15.10.2020r. 

 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego p. o Dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. Obrońców Westerplatte w Gardei   

w przypadku jego nieobecności w szkole   

 

 Na podstawie art. 68 ust. 9 w zw. z art. 29 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Wójt Gminy Gardeja zarządza,  

co następuje:  

 

§ 1.  

Wyznacza się od dnia 15.10.2020r. Panią Jolantę Kistowską – nauczyciela Szkoły 

Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Gardei do zastępowania Pani Sylwii Mazurek – 

p.o. dyrektora tej szkoły oraz wicedyrektora szkoły na czas jego nieobecności. 

§ 2.  

Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców 

Westerplatte w Gardei.  

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 sierpnia 2021r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z brzmieniem art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe 

(t. j.: Dz. U. z 2020r. poz. 910 „w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki 

zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska 

wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ 

prowadzący. Biorąc pod uwagę okoliczność, że na podstawie § 11h ust. 1a pkt 2 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 powierzono 

wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Gardei Pani Sylwii 

Mazurek pełnienie obowiązków dyrektora tej szkoły. W związku z czasowym powierzeniem 

pełnienia obowiązków dyrektora szkoły, Pani Sylwia Mazurek nadal zajmuje stanowisko 

wicedyrektora, a w przedmiotowej szkole nie utworzono dodatkowego stanowiska 

wicedyrektora. Biorąc pod uwagę powyższe, na wypadek nieobecności pełniącego obowiązki 

dyrektora szkoły będącego jednocześnie wicedyrektorem, konieczne stało się wyznaczenie 

nauczyciela tej szkoły jako osoby zastępującej pełniącego obowiązki dyrektora. Na wniosek 

p. o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Gardei, na taką osobę 

wyznaczono Panią Jolantę Kistowską. W związku z powyższym przyjęcie powyższego 

zarządzenia uznać należy za konieczne.  

 

 


