
ZARZĄDZENIE NR  14/21 

WÓJTA GMINY CHEŁMŻA 

z dnia 2 marca 2021 r. 

 

w sprawie okresowego wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie w czasie jego nieobecności. 

 

  

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządzam, 

co następuje: 

 

     §1. W związku z koniecznością wyznaczenia zastępstwa dyrektora szkoły w trakcie 

jego nieobecności, wyznaczam Panią Beatę Niedziałkowską – nauczyciela Szkoły 

Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie do zastępowania dyrektora 

szkoły w czasie jego nieobecności tj. do dnia 8 marca 2021 r. 

 

     §2. Zakres kompetencji podczas zastępstwa dyrektora określa art. 68 ust. 1-6 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

 

     §3. Zastępstwo, o którym mowa w § 1 odbywa się w ramach dotychczasowych 

warunków pracy i płacy nauczyciela zastępującego. 

 

     §4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi szkoły. 

 

     §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z up. WÓJTA 

(-) Kazimierz Bober 

Zastępca Wójta 



Uzasadnienie 

 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły 

zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach, w których nie utworzono stanowiska 

wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący. 

W okresie zastępowania dyrektora szkoły, osobę o której mowa w art. 68 ust. 9 w/w 

ustawy, należy traktować jako dyrektora szkoły (posiada on wszystkie kompetencje 

i uprawnienia dyrektora szkoły). 

W związku z nieobecnością dyrektora i wicedyrektora Szkoły Podstawowej 

im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie z powodu objęcia kwarantanną (COVID-19) 

organ prowadzący wyznacza Panią Beatę Niedziałkowską - nauczyciela tej szkoły 

do zastępowania nieobecnego dyrektora do dnia 8 marca 2021 r. Zastępstwo rozciąga 

się na wszystkie kompetencje dyrektora tak, by zapewnić ciągłość funkcjonowania 

szkoły. 

 


