ZARZĄDZENIE NR 60/2020
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
z dnia 14 kwietnia 2020 r.
w sprawie powierzenia pani Barbarze Nowak stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny
Jenke w Mrowinach, ul. Wojska Polskiego 43.
Na podstawie art. 63 ust. 1, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2019r., poz. 1148 z późn. zm.), § 11h ust. 1a 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 późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2020r. powierzam pani Barbarze Nowak stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach, ul. Wojska Polskiego 43, na okres 1 roku szkolnego, tj. do
dnia 31 sierpnia 2021 r.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusa COVID-19, od dnia 16 marca br. zamknięto
wszystkie placówki oświatowe. Nauczyciele wraz z uczniami realizują program nauczania i kształcenie na
odległość, za pomocą dostępnych narzędzi: laptopy, telefony komórkowe, Internet, dziennik elektroniczny, aplikacje i programy komputerowe. Według obowiązujących obecnie przepisów, przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty potrwa do dnia 26 kwietnia br.
Zgodnie z § 11h ust. 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 późn. zm.), „(…) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie ogłasza się i nie przeprowadza się konkursów na stanowiska dyrektorów tych jednostek.”
Na podstawie § 11h ust. 1a pkt 1 w/w rozporządzenia, (…) W przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2020 r. organ prowadzący może (…)
przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty na okres nie dłuższy niż do
dnia 31 sierpnia 2021 r. (…).”
W dniu 31 sierpnia 2020 r. kończy się kadencja Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach – pani Barbary Nowak. Mając na względzie wszystkie rządowe zalecenia, uzasadnionym jest podjęcie niniejszego zarządzenia.
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