
 

 

ZARZĄDZENIE  NR 0050.1.9.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ 

z dnia 2 marca 2018 roku 

w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska                                                

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz.130) oraz art. 235 ust 3 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) zarządzam, co następuje: 

 

 

 

§1. Przedłużam pani Danucie Ferens powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym na okres jednego roku 

szkolnego, to jest od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. 

 

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno - 

Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu. 

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

               WÓJT (-) 

     Marek Olszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

Na podstawie art. 235 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) dyrektor dotychczasowej 

sześcioletniej szkoły podstawowej od 1 września 2017 r. stał się dyrektorem ośmioletniej 

szkoły podstawowej do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora 

dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej. W ustępie 3 art. 235 w. w. ustawy 

określono, że w przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący 

może przedłużyć dyrektorowi szkoły podstawowej powierzenie stanowiska na okres nie 

dłuższy niż do 31 sierpnia 2019 roku. 

Za przedłużeniem powierzenia stanowiska pani Danuty Ferens, dotychczasowego 

dyrektora dawniej sześcioletniej a obecnie ośmioletniej szkoły podstawowej, której kadencja 

kończy się 31 sierpnia 2018 roku, przemawiają następujące względy organizacyjne: 

konieczność dokończenia procesu wdrażania reformy programowej i procesu dostosowania 

dokumentów szkoły do tej zmiany, a także konieczność nadzorowania rozpoczętej właśnie 

termomodernizacji szkoły. Z uwagi na duży zakres prac termomodernizacyjnych wskazane 

jest, żeby nadzorował je dyrektor posiadający doświadczenie i znający doskonale 

infrastrukturę i budynek szkoły, gdyż zapewni to prawidłową organizację pracy i przebieg 

remontu.  

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia należy uznać za zasadne. 

 

 


