
Zarządzenie nr 511/2017
Burmistrza Wołczyna 

z dnia 12 grudnia 2017 roku 

w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych

Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z
2017 roku, poz. 59, ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Wyznaczam  Panią Beatę  Tymkiewicz  –  nauczyciela  Szkoły  Podstawowej  nr  2  im.  Henryka
Sienkiewicza w Wołczynie, do zastępowania dyrektora tej szkoły w razie jego nieobecności.

§ 2.

Wyznaczam  Panią Dorotę  Boduch  –  nauczyciela  Szkoły  Podstawowej  w  Komorznie,  do
zastępowania dyrektora tej szkoły w razie jego nieobecności.

§ 3. 

Wyznaczam Panią Halinę Mazur – nauczyciela Szkoły Podstawowej w Wąsicach, do zastępowania
dyrektora tej szkoły w razie jego nieobecności.

§ 4. 

Wyznaczam Panią Małgorzatę Kowalik – nauczyciela Szkoły Podstawowej im.  Orła  Białego w
Wierzbicy Górnej, do zastępowania dyrektora tej szkoły w razie jego nieobecności.

§ 5.

W stosunku  do  wyżej  wymienionych  osób,  wyznaczonych  do  zastępowania  dyrektorów  szkół
podstawowych,  mają zastosowanie  postanowienia  aktualnego  regulaminu  wynagradzania
nauczycieli  objętych  przepisami  Ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  roku  –  Karta  Nauczyciela
(Dziennik  Ustaw  z  2017  roku,  poz.  1189,  t.j.  z  zm.),  zatrudnionych  w  szkołach,  dla  których
organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn, dotyczące dodatków funkcyjnych z tytułu pełnienia
zastępstwa. 

§ 6. 

Wyznaczenie do zastępowania dyrektora jednostki wygasa:
1) z dniem wskazanym przez organ prowadzący,
2) z dniem rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony,
3) z dniem rozwiązania stosunku pracy trwającego na podstawie mianowania,  
4) z upływem okresu, na który z nauczycielem jest zawarta umowa na czas określony.

§ 7. 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:
1)  Zarządzenie  nr  9/2014  Burmistrza  Wołczyna  z  dnia  12  grudnia  2014  roku  w  sprawie
wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych.



§ 8.

Wykonanie  zarządzenia powierzam dyrektorom wskazanych szkół podstawowych,  oraz  osobom
wymienionym w paragrafach 1 – 4.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                               Burmistrz
                                                                                                   mgr Jan Leszek Wiącek


