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WÓJTA GMlNY JASTRZĄB
z dnia 31 sierpnia 2018r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Jastrzębiu

Na podstawie art.30 ust. 1iust. 2 pkt 5 ustawy z dnia B marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z Żo1'8r. poz.994, z poŹn.zm.), art. 63 ust. 13

W ZW. z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 1'4 grudnia 2ot6r.- Prawo oświatowe
( Dz.U. z 201Br. poz' 996,z późn.zm.)zarządzam, co następuje:
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Powierzam Pani Beacie Przytuła- Bińkowskiej pełnienie obowiązków dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej wJastrzębiu od dnia 1września 2018r. do czasu
powierzenia stanowiska dyrektora szkoły zgodnie z art.63 ust. 10 lub ust. ]'2

ustawy z dniat4 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, nie dłużej niż do dnia 30
czerwca 2019r.
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Zarządzenie wchodzi W życie z dniem podpisania.
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Andffi Brucha
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Uzasadnienie

Stosownie do art. 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
oświatowe ( Dz.U. z Ż01'8r' poz. 996, z poźn.zm')do czasu powierzenia
stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 10 lub 12 organ prowadzący może
powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi,
a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak

nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.
Kadencja dyrektora szkoły upływa 31 sierpnia 2ot8r.Z tym dniem upływa

również kadencja wicedyrektora szkoły.
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w

Jastrzębiu został u niewa Żniony zarządzeniem Nr 43 /Zot9 Wójta Gminy
Jastrząb z dnia 15 czerwca 20IBr' z uwagi na nieprawidłowość polegającą na

powołaniu do składu komisji Konkursowej przedstawiciela NSZZ,, Solidarność"
w sytuacji, gdy związek zawodowy NSZZ ,,Solidarność" Ziemia Radomska nie
posiada statusu za kładowej(m iędzyza kładowej) organizacji związkowej, gdyż

nie przedstawił informacji o liczbie członków.
Zgodnie z ustaloną linią orzecznictwa przez inne nieprawidłowości,

o których mowa W 5 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia rozumieć należy także
uchybienia, które dotyczyły wyłaniania składu komisji konkursowej ( wyrok
WSA w Łodzi z dnia 6 lutego 2013r. lllSA/Łd tot4/tŻ, Lex nr 1287]"50, wyrok
NSA z dnia 16 listopada 2010r. IOSK 1'445/10).

Powołanie przedstawic|ela Nszz" Solidarność" Ziemia Radomska

stanowiło więc nieprawidłowość, która mogła mieć wpływ na Wynik konkursu,
zważywszy, że komisja konkursowa wyłania kandydata na stanowisko
dyrektora, a to stosownie do 5 6 ust' 1rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 11 sierpnia Ż0!7r. w sprawie regulaminu konkursu na

stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej,
publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy

komisji konkursowej ( Dz.tJ. z2OI7r. poz. 1587).

Wobec powyższego w przekonaniu organu prowadzącego zachodziła
przestanka unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły

Podstawowej w Jastrzębiu.
Do dnia 1 września 2018r. nie zostanie powierzone stanowisko dyrektora

kandydatowi zgodnie z ust. 10 lub 12 art' 63 Prawo oświatowe.

Dyrektor PSP w Jastrzębiu złożył pismo w dniu 30.07.2018r. do Wójta
Gminy Jastrząb o wydanie opinii dotyczącej powierzenia stanowiska
wicedyrektora szkoły od dnia 1.09.2018r. Pani Katarzynie owczarek. W dniu
23.08.2018r. dyrektor szkoły poinformował Wójta Gminy Jastrząb



o powierzeniu funkcji wicedyrektora PSP w Jastrzębiu Pani Katarzynie
owczarek. W przekonaniu Wójta Gminy Jastrząb powierzenie ww. stanowiska
jest wadliwe i nie wywiera skutków prawnych' Zgodnie ze statutem szkoły
powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły następuje na okres kadencji
Dyrektora Szkoły. Tymczasem kadencja obecnego Dyrektora, który dokonał
powierzenia stanowiska wicedyrektora mija w dniu 31.08.2018r. Nie może mieć
miejsca sytuacja, gdy powoływany jest wicedyrektor na czas przekraczający
kadencję danego Dyrektora Szkoły.

Ponadto stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia t4 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe ( Dz.U' z Żo18r. poz.996, z poźnzm.|powierzenie stanowiska
wicedyrektora szkoły przez dyrektora szkoty następuje po za5ięgnięciu opinii
rady pedagogicznej iorganu prowadzącego. Pismo w sprawie wydania opinii
wpłynęło do Wójta Gminy Jastrząb 30 lipca 201Br. W tej sprawie wójt nie
wyraził jeszcze opinii. Zatem powierzenie stanowiska nastąpiło przed
otrzymaniem opinii organu prowadzącego (wójta) i również z tego powodu jest
wadliwe.

W sytuacji, gdy w szkole nie ma wicedyrektora organ prowadzący moŹe
powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły nauczycielowi tej szkoły'

Pani Beata Przytuła- Bińkowska jest nauczycielem dyplomowanym
w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębiu. Posiada studia wyższe
magisterskie na wydziale pedagogicznym o specjalności nauczanie początkowe.
Ukończyła studia podyplomowe W zakresie matematyki, zarządzania
i finansowania w oświacie oraz oligofrenopedagogiki. Posiada również kurs
kwalifikacyjny z zakresu gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna. Posiada
praktyczne doświadczenie W kierowaniu placówką oświatową, gdyż
w przeszłości przez t4 lat była dyrektorem szkoły, a zatem ma odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie, aby pełnić obowiązki dyrektora szkoły. Cieszy się
dużym zaufaniem wśród nauczycieli, uczniów irodziców. Jest osobą cechującą
się wysokim poziomem kultury osobistej i życzliwości. W dniu 26 czerwca
2018r. Pani Beata Przytuła- Bińkowska otrzymała wyróŹniającą ocenę pracy,
natomiast w dniu 28.08.2018r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w tajnym
głosowaniu otrzymała pozytywną opinię dotyczącą powierzenia pełnienia przez
nią obowiązków dyrektora PSP w Jastrzębiu od 0L.09.2018r., gdzie 29 głosów
było za pozytywną opinią, 5 głosów za negatywną i 3 osoby wstrzymały się od
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