
 

Zarządzenie Nr 69.2021 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 21 lipca 2021 roku 

  
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie 
  
 
 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2  i art. 63 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 11ha ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) 
zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. Przedłuża się powierzenie Panu Jackowi Nentwichowi stanowiska Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie, na okres 5 lat szkolnych, od 1 września 
2021 roku do 31 sierpnia 2026 roku. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 
       Wójt Gminy 

                                                                                                        
                                                                                                                          (-) Anatol Piaskowski 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 69.2021 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 21 lipca 2021 roku 

  
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej 

 im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie 
 

 
 

W związku z koniecznością obsady stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej  
im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie przed dniem 2 września 2021 r., spowodowaną 
upływem kadencji, na podstawie § 11ha ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.), po uzyskaniu 
pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej szkoły oraz zakładowych organizacji związkowych, przedłuża się powierzenie 
Panu Jackowi Nentwichowi stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej w Strzyżewie,  
na okres od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2026 roku. Kompetencje wójta w zakresie 
dokonania czynności powierzenia stanowiska dyrektora szkoły wynikają z art. 29 ust. 1 pkt 2  
i art. 63 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).  
Wielkopolski Kurator Oświaty, pismem nr DKa.544.12.34.2021 z dnia 8 lipca 2021 r. 
pozytywnie zaopiniował przedłużenie powierzenia Panu Jackowi Nentwichowi stanowiska 
dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie, na okres od 1 września 
2021 roku do 31 sierpnia 2026 roku. Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Fryderyka 
Chopina w Strzyżewie w dniu 27.05.2021 r. także pozytywnie zaopiniowała zamiar 
przedłużenia powierzenia Panu Jackowi Nentwichowi stanowiska dyrektora  Szkoły 
Podstawowej w Strzyżewie. Związek Nauczycielstwa Polskiego  Oddział w Sieroszewicach  
w dniu 28.05.2021 r. również przedstawił  pozytywną opinię w sprawie przedłużenia 
powierzenia Panu Jackowi Nentwichowi stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Strzyżewie, na okres kolejnych 5 lat. W Szkole Podstawowej w Strzyżewie nie działa rada 
szkoły. 
Wobec spełnienia wszystkich warunków wynikających z § 11ha ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z § 1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze  
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole 
ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz.1597 ze zm.) wydanie zarządzenia  
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej  
im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie jest uzasadnione. 

   
   

        Wójt Gminy 
                                                                                                        
                                                                                                                          (-) Anatol Piaskowski 


