ZARZĄDZENIE NR 88 /2016
BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.
z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Dr. Maksymiliana Krybusa
w Książu Wlkp.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 36 a ust. 1 i ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.), Burmistrz Książa Wlkp. zarządza, co następuje:

§ 1. Powierzam Panu Wojciechowi Świdurskiemu stanowisko Dyrektora Gimnazjum
im. Dr. Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp. na okres od dnia 01 września 2016 r. do dnia
31 sierpnia 2021r.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Książ Wlkp.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2016r.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 88/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 czerwca 2016r.

Zgodnie z art. 36 ust. 14 ustawy o systemie oświaty, po upływie okresu, o którym mowa
w ust. 13 w/w ustawy, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady
pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużać powierzenie stanowiska na
kolejne okresy wymienione w ust. 13.
Mając powyższe na uwadze, Burmistrz Książa Wlkp., po spełnieniu warunków wskazanych
w przepisach prawa, skorzystał z możliwości, o której mowa w w/w art. i powierzył funkcję Dyrektora
Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wlkp. dotychczasowemu dyrektorowi Panu Wojciechowi
Świdurskiemu na kolejne 5 lat, tj. na okres od 01 września 2016r. do 31 sierpnia 2021r.
Dyrektor Gimnazjum pełni funkcję kierowniczą od dnia 24 czerwca 2007r. Począwszy
od tego momentu współpraca pomiędzy Dyrektorem a organem prowadzącym układała się i nadal
układa dobrze. Zarówno obszar finansowo- gospodarczy, jak i szeroko rozumiana polityka kadrowa
oraz oświatowa prowadzone były w sposób prawidłowy. Dyrektor właściwie dysponował
przyznanymi środkami finansowymi realizując jednocześnie zapisy ustawy o finansach publicznych,
o rachunkowości, o samorządzie gminnym oraz o zamówieniach publicznych oraz stwarzał właściwe
warunki do realizacji podstawowych zadań szkoły, które uwzględniają potrzeby uczniów,
społeczności lokalnej oraz priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty.
Rada Pedagogiczna oceniła pracę Dyrektora Gimnazjum pozytywnie. Z opinii złożonej w tut.
Urzędzie w dniu 11 maja 2016r. wynika jednoznacznie, że Dyrektor wykazuje się kompetencjami
oraz przygotowaniem merytorycznym do wypełniania powierzonych mu zadań. Zadania te realizuje
zgodnie z przepisami prawa, uchwałami Rady Pedagogicznej oraz zarządzeniami organu
nadzorującego i prowadzącego.
Wielkopolski Kurator Oświaty w piśmie z dnia 1 czerwca 2016r. wyraził zgodę na
przedłużenie Panu Wojciechowi Świdurskiemu stanowiska dyrektora na okres od 01 września 2016r.
do 31 sierpnia 2021r. Organ nadzoru, na podstawie posiadanych akt ustalił, że w okresie ostatnich
5 lat do Kuratorium Oświaty w Poznaniu nie wpłynęły żadne skargi dotyczące pracy szkoły. Nie mniej
jednak, organ nadzoru zwrócił uwagę na konieczność podjęcia przez dyrektora działań prowadzących
do poprawy jakości pracy dydaktycznej gimnazjum, w tym w szczególności wyników egzaminu
gimnazjalnego.
Powyższe biorąc pod uwagę, organ prowadzący spełnił zawarte w art. 36 ust. 14 ustawy
o systemie oświaty wymagania dotyczące przedłużenia funkcji dyrektora placówki, co uzasadnia
podjęcie niniejszego zarządzenia.

