Zarz~dzenie

nr 6412013

W6j ta Gminy Slawno
z dnia 14 czerwca 2013r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoly Podstawowej w warSZkor ·e

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 sam rzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pain. zm.) w zwiqzku z art. 36a ust 1,2
i ust. 13 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. 0 systemie oswiaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr56, poz.
2572 z pozn. zm.) zarzqdza si~ , co nast~puje:
§1

W wyniku rozstrzygni~cia konkursu, powierza si~ Panu Mariuszowi Lesnerowi sta owisko
Dyrektora Szkoly Podstawowej w Warszkowie od dnia 01 wrzesnia 2013r. na okres ljednego
roku szkolnego.

§2
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do zarzqdzenia W6jta Gminy Slawno nr 64/2013 z dnia 14 czerwca 201 r.

Zgodnie z art. 36a. ust. 13 ustawy 0 systemie oswiaty z 7 wrzesnia 1991 ro
prowadzqcy powierza stanowisko dyrektora na okres 5 lat szkolnych, w uzasa
przypadkach na okres kr6tszy.

organ

Komisja konkursowa wskazala kandydata, Mariusza Lesnera na stanowisko d rektora
Szkoly Podstawowej w Warszkowie. Organ prowadzqcy po analizie dokumentacji . lozonej
przez kandydata, postanowil powierzyc stanowisko dyrektora na okres 1 roku sz olnego,
uzasadniajqc to stanowisko nast((pujqCq argumentacjq:
Sprawowanie funkcji kierowniczej w najwi((kszej szkole podstawowej na tereni

J Gminy

s~a.wno w.ymaga od dyrektora ~prawneg~ zarzqdzania k~drq. nau.czycieli i pr~clw~i~6w
mepedagoglcznych,
zarzqdzama
pOWlerzonym
majqtklem,
co
naJwi zmeJsze
odpowiedzialnego zarzqdzania i organizowania procesu wychowawczo - dydaktyczne o.
Szczeg610wa analiza doswiadczenia zawodowego kandydata pozwala na stwirdzenie,
iz kandydat:
- nie rna zadnego doswiadczenia w zarzqdzaniu plac6wkq oswiatowq lub jak kolwiek
innq instytucjq lub zespolern ludzi;
- nigdy nie uczestniczyl w procesie zarzqdzania plac6wkarni oswiatowymi lu I innymi
instytucjami w spos6b form alny Inigdy nie pelnil funkcj i kierownicz chi lub
nieformalny Inp. spoleczny zast((pca dyrektora pJac6wki/;
w trakcie 19 letniej pracy zawodowej kandydat tylko przez rok (19 15- 1996)
pracowal j ako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podsta wowej.
Uprawnione jest stwierdzenie, ze nie mial okazji dogl((bnego poznania specyfiki zasad
caloksztaltu organizacj i procesu nauczania w szkole podstawowej.

W zwiqzku z powyzszym postanowiono jak na wst((pie.
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