
Zarządzenie Nr 901B/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 22 lipca 2021r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowego

Przedszkola im. Krasnala Hałabaly w Serocku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2020r., poz. 713 z późno zm.) oraz na podstawie art. 63 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 11 ha
ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r., w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19
(Dz. U. z 2020r., poz. 493 z późno zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego
Kuratora Oświaty oraz zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i zakładowej organizacji
związkowej zarządza się, co następuje:

§1

Przedłuża się . .powierzenie stanowiska Dyrektora Samorządowego Przedszkola

im. Krasnala Hałabaly w Serocku, przy ul. Włodzimierza Wolskiego 15, Pani Barbarze

Tomczak na okres od dnia 1 września 2021r. do dnia 31 sierpnia 2026r.

§2

Obowiązki oraz uprawnienia dyrektora szkoły, określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. -

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082) oraz ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta

Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215 z późn.zm.), a także akty wykonawcze wydane na ich

podstawie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.



Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 901B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora

Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Halabały w Serocku

Zgodnie z § 11 ha ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID - 19 (Dz. U. z 2020r. poz. 493 z późno zm.) w przypadku konieczności
obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2021r.
organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora jednostki systemu
oświaty na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2026r., jednak nie krótszy niż jeden rok
szkolny.
Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty możliwe jest po
uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej i rady szkoły oraz zakładowych organizacji związkowych będących
jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu
ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego (Dz. U. z 2018r. poz. 2232 oraz z 2020r. poz. 568 i 2157) albo jednostkami
organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych
organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli, działających w jednostce systemu
oświaty, w której przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektora.
Mając na uwadze powyższe Burmistrz Miasta i Gminy Serock po uzyskaniu pozytywnej
opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku, a także opinii Związku
Nauczycielstwa Polskiego/Oddział Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Legionowie podjął decyzję o przedłużeniu powierzenia stanowiska Dyrektora
Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku Pani Barbarze Tomczak
na okres 5 lat szkolnych, tj. od 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2026r.
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