
Zarządzenie Nr 17 /2018 
Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 05 lutego 2018 r. 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Orderu Uśmiechu w Jeleniu w przypadku jego nieobecności 

Na podstawie art. 68 ust.9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 
949 i 2203) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 
r., poz. 1875) zarządzam co następuje: 

§ 1. Wyznaczam  Panią  Małgorzatę  Bindas - nauczyciela dyplomowanego  Szkoły Podstawowej  
w Jeleniu do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniu, Pana Andrzeja Łesyka w przypadku 
jego nieobecności. 

§ 2.1. Zastępstwo, o którym mowa w § 1 ustanawiam na  okres od dnia 05 lutego 2018 r. do dnia 
31 sierpnia 2018 r. 
            2. Zastępstwo, o którym mowa  w § 1 odbywa  się  w  ramach dotychczasowych warunków pracy  
i płacy nauczyciela zastępującego. 

§ 3. 1. Pani Małgorzata Bindas podczas nieobecności dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterów Orderu Uśmiechu w Jeleniu uprawniona jest do wykonywania czynności organizacyjno–
administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, z wyłączeniem spraw kadrowych 
związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników. 
            2. Szczegółowy zakres upoważnienia nauczyciela w czasie zastępowania może określić dyrektor 
szkoły w drodze zarządzenia. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Orderu 
Uśmiechu w Jeleniu . 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem doręczenia niniejszego zarządzenia osobie wyznaczonej. 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE

 

Otrzymują: 
1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeleniu 
2. Pani Małgorzata Bindas   

 

Zgodnie z art.68 ust.9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949  
i 2203)  ustawy Prawo Oświatowe, w szkole, w której nie utworzono stanowiska wicedyrektora wyznacza 
się nauczyciela tej szkoły zastępującego dyrektora podczas jego nieobecności. 
Wyznaczenie nauczyciela należy do kompetencji organu prowadzącego. 
Wyznaczenie Pani Małgorzaty Bindas do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności w okresie od 
dnia 05 lutego do dnia 31 sierpnia odbywa się za zgodą nauczyciela. 
Pani Małgorzata Bindas posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. 
Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Szczegółowy zakres upoważnień nauczyciela określi 
dyrektor w stosownym zarządzeniu. 
   



UZASADNIENIE

 

 


