
ZARZĄDZENIE NR 138/2019
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie odwołania Pani Barbary Błaszczykiewicz ze stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2019 r. poz. 506) oraz art. 66 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)  zarządza się, co następuje:

§ 1. Odwołuje się z dniem 31 sierpnia 2019 r., bez wypowiedzenia Panią Barbarę Błaszczykiewicz
ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie.

§ 2. Uzasadnienie odwołania wraz z pouczeniem stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. traci moc zarządzenie nr 601/2018 Burmistrza Wołczyna z dnia
21 czerwca 2018 r.  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Henryka Sienkiewicza w Wołczynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                              Burmistrz
                                                                                                             mgr Jan Leszek Wiącek
 



Załącznik do zarządzenia Nr 138/2019
Burmistrza Wołczyna

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe organ, który
powierzył  stanowisko  kierownicze  w  szkole,  w  przypadkach  szczególnie  uzasadnionych,  po
zasięgnięciu opinii  kuratora oświaty może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w
czasie  roku  szkolnego  bez  wypowiedzenia.  W  przedmiotowej  sprawie  w  ocenie  organu
prowadzącego  szkołę  zachodzi  szczególnie  uzasadniony  przypadek,  który  uzasadnia  celowość
podjęcia  decyzji  o  odwołaniu  pani  Barbary  Błaszczykiewicz  ze  stanowiska  dyrektora  Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r.  Prawo Oświatowe organ,  który powierzył  stanowisko kierownicze  w szkole,  w przypadkach
szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty może odwołać nauczyciela ze
stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. W przedmiotowej sprawie
w  ocenie  organu  prowadzącego  szkołę  zachodzi  szczególnie  uzasadniony  przypadek,  który
uzasadnia celowość  podjęcia  decyzji  o  odwołaniu pani  Barbary Błaszczykiewicz ze  stanowiska
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie, ul. Sienkiewicza 4,
46-250 Wołczyn. 

Pani Barbarze Błaszczykiewicz, zarządzeniem nr 601/2018 Burmistrza Wołczyna z dnia 21
czerwca 2018 r., zostało powierzone stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka
Sienkiewicza w Wołczynie. Powierzenie stanowiska dyrektora nastąpiło na okres od dnia 1 lipca
2018 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

30  kwietnia  2019  roku  Rada  Miejska  w  Wołczynie  podjęła  uchwałę  nr  VII/88/2019  w
sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie z dniem 31
sierpnia  2019  roku.   Powyższa  uchwała  wymusza  konieczność  odwołania  Pani  Barbary
Błaszczykiewicz ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w
Wołczynie z dniem 31 sierpnia 2019 roku. 
 W związku z zaistnieniem obiektywnej przyczyny o której mowa powyżej, wynikającej z
braku  możliwości  dalszego  sprawowania  funkcji  dyrektora  organ  prowadzący  przyjął  w  takiej
sytuacji  za  podstawę  do  odwołania  dyrektora  szkoły  przepisy  prawa  oświatowego.  Organ
prowadzący przyjął za tryb odwołania dyrektora szkoły - art.  66 ust.  1 pkt 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zaś za tytuł prawny uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie nr
VII/88/2019  w  sprawie  likwidacji  Szkoły  Podstawowej  nr  2  im.  Henryka  Sienkiewicza  w
Wołczynie z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

Mając  na  uwadze  powyższe,  za  zasadne  uważa  się  odwołanie  bez  wypowiedzenia  pani
Barbary  Błaszczykiewicz  ze  stanowiska  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  nr  2  im.  Henryka
Sienkiewicza w Wołczynie z końcem roku szkolnego 2018/2019, tj. z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

Zgodnie z art.  66 ust.  1 pkt 2 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowego, Burmistrz
Wołczyna  wnioskiem z  dnia  20.05.2019  r.  zwrócił  się  do   Opolskiego  Kuratora  Oświaty  w o
wydanie opinii  w przedmiotowej  sprawie.  Opolski Kurator Oświaty pismem z dnia 07 czerwca
2019 r.  wydał  pozytywną opinię  w przedmiotowej  sprawie.  W wydanej  opinii  Opolski  Kurator



Oświaty  odniósł  się  do  przedstawionego  uzasadnienia  dającego  podstawę  do  zastosowania
odwołania pani Barbary Błaszczykiewicz ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Henryka Sienkiewicza w Wołczynie z dniem 31 sierpnia 2019 roku.
Wobec powyższego organ prowadzący postanowił o odwołaniu pani Barbary Błaszczykiewicz -
dyrektora  Szkoły  Podstawowej  nr  2  im.  Henryka  Sienkiewicza  w  Wołczynie.  

POUCZENIE

1.  Stronie  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  na  zarządzenie  za  pośrednictwem  Burmistrza
Wołczyna  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Opolu  w  terminie  30  dni  od  dnia
doręczenia zarządzenia - zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, 1467, 1629
oraz z 2019 r. poz. 11, 934).
2. Od niniejszego odwołania ze stanowiska przysługuje w terminie 21 dni prawo odwołania do
Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Opolu.  

               
                                                                                                              Burmistrz
                                                                                                             mgr Jan Leszek Wiącek

     


