
ZARZĄDZENIE Nr 0050.115.2020 

Wójta Gminy Radłów 

z dnia 24 stycznia 2020 r.  

 
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora  

Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach  
podczas jego nieobecności 

 

Na podstawie art. 68 ust. 9 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) Wójt 
Gminy Radłów zarządza, co następuje: 

§ 1. Wyznaczam Panią Annę Macioł, nauczyciela Publicznej Szkoły 
Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach, do zastępowania dyrektora 
szkoły Pana Marka Mendla podczas jego nieobecności. 

§ 2. 1. Zastępstwo obejmuje okres niewykonywania funkcji kierowniczej 
przez dyrektora szkoły w związku z wystąpieniem usprawiedliwionej 
nieobecności w szkole i kończy się wraz z ponownym podjęciem przez niego 
sprawowania funkcji kierowniczej, jednakże nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r. 

2. Na czas zastępstwa udzielam Pani Annie Macioł pełnomocnictwa: 
a)  do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie działalności 
kierowanej jednostki, 
b)  do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego 
szkoły, 
c) do reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, 
organami egzekucyjnymi w postępowaniach sądowych, administracyjnych i 
egzekucyjnych związanych z działalnością szkoły, 
d) do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 1-3 
pracownikom szkoły, radcom prawnym lub adwokatom. 

§ 3. Wysokość dodatku funkcyjnego oraz zniżka godzin zostanie określona 
na podstawie odrębnych decyzji. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Starszemu specjaliście ds. oświaty. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uzasadnienie 

do zarządzenia Wójta Gminy Radłów w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia  

w Kościeliskach podczas jego nieobecności 

 
 Zgodnie z art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) w szkole, w której nie 

utworzono stanowiska wicedyrektora, wyznacza się nauczyciela tej szkoły 

zastępującego dyrektora podczas jego nieobecności. 

Wyznaczenie nauczyciela należy do kompetencji organu prowadzącego. 

Wyznaczenie Pani Anny Macioł do zastępowania Dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach podczas jego nieobecności, 

dokonane przez Wójta Gminy Radłów odbyło się za zgodą ww. nauczyciela oraz 

po analizie kwalifikacji oraz doświadczenia pracownika. 

 

 

 


