
Zarządzenie Nr 214/2017 

Wójta Gminy Wolanów 

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły w Wolanowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 250 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 
zarządzam, co następuje:

§1-

Przedłużam Pani Elżbiecie Wertejuk powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących -  PSP i PG w Wolanowie, który z dniem 1 września 2017 r. staję sę 
ośmioletnią szkołą podstawową, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 
2019 r.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy .

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

mgr Gibała

Uzasadnienie

Na mocy uchwały Nr XXVI/150/217 Rady Gminy Wolanów z dnia 21 marca 2017 r., 
ustalono następującą strukturę dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do 
nowego systemu szkolnego:

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie w skład którego wchodzi Publiczne 
Gimnazjum i Publiczna Szkoła Podstawowa z mocy ustawy 
z dniem 1 września 2017 r. staje się ośmioletnią szkołą podstawową.

2) Publiczne Szkoły Podstawowe stają się z dniem 01 września 2017 r. ośmioletnimi 
szkołami podstawowymi.

Pani Elżbiecie Wertejuk obecna kadencja na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących -  PSP i PG w Wolanowie kończy się z dniem 31 sierpnia 2017 r.
Zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -  
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) dyrektor zespołu szkół, z dniem 1 września 
2017 r. staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do 
końca okresu, na jski powierzono mu stanowisko dyrektora zespołu szkół. Jednak ust. 3 w/w



artykułu, umożliwia organowi prowadzącemu przedłużenie powierzenia stanowiska 
dyrektorowi, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Mając na uwadze sprawne przeprowadzenie procesu przekształcenia szkoły i właściwe jej 
zarządzanie, przedłużenie Pani Elżbiecie Wertejuk powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących -  PSP i PG w Wolanowie, który z dniem 1 września 2017 r. staję 
sę ośmioletnią szkołą podstawową, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 
2019 r. jest zasadne.


