
Zarządzenie Nr  30/2017 

Wójta Gminy Lichnowy 

Z dnia 11 kwietnia 2017r. 

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edyty 

Czoskówny w Szymankowie 

 

 Na podstawie art.235 ust. 1 i ust.3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r., poz.60) oraz na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.446 ze zm.)   Wójt 

Gminy Lichnowy zarządza, co następuje: 

 

§ 1. 

Na podstawie art. 235 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe ( Dz.U. z 2017r., poz.60) przedłuża się Pani Grażynie Jażdżewskiej powierzenie stanowiska 

dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edyty Czoskówny w Szymankowie na okres od dnia  

01 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.  

  

§ 2. 

Stwierdza się jednocześnie, iż zgodnie z art.235 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r., poz.60),  z dniem 01 września 2017r.  Pani 

Grażyna Jażdżewska staje się z mocy cytowanego przepisu dyrektorem ośmioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Edyty Czoskówny w Szymankowie i będzie zajmowała to stanowisko do końca 

okresu, na jaki powierza się jej stanowisko dyrektora dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Edyty Czoskówny w Szymankowie tj. do dnia 31 sierpnia 2019r.  

 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Lichnowy. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

 

Wójt Gminy Lichnowy 

/-/ Jan Michalski 



 

Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr  30/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie przedłużenia 

powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edyty Czoskówny  

w Szymankowie 

  

 Pani Grażyna Jażdżewska pełni funkcję dyrektora szkoły w Szymankowie nieprzerwanie od dnia 

01.09.2001r. Obecna kadencja na tym stanowisku upływa z dniem 31.08.2017r. W związku z tym 

faktem, Wójt Gminy Lichnowy działając na podstawie art. 235 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r., poz.60) podjął decyzję  

o przedłużeniu powierzenia Pani Grażynie Jażdżewskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. 

Edyty Czoskówny w Szymankowie do dnia 31.08.2019r.  Z uwagi na zapis art.235 ust.1 cytowanej 

ustawy, z dniem 1 września 2017r. Pani Grażyna Jażdżewska stanie się z mocy prawa dyrektorem 

ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Edyty Czoskówny w Szymankowie i będzie zajmowała to 

stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono jej stanowisko dyrektora sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Edyty Czoskówny w Szymankowie tj. do dnia 31.08.2019r.  

 Na mocy cytowanej ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe od roku szkolnego 

2017/2018  rozpocznie się wdrażanie regulacji prawnych dot. wprowadzenia nowego ustroju 

szkolnego. Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą podlegać promocji do klasy VII szkoły 

podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszenie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja 

do gimnazjów, a szkoły podstawowe przekształcą się ze szkół o strukturze klas I-VI, w szkoły o 

strukturze klas I-VIII.  

 Uzasadniając decyzję o przedłużeniu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły w Szymankowie 

Pani Grażynie Jażdżewskiej należy wskazać, iż w celu sprawnego przeprowadzenia szkoły przez proces 

przekształceń, który wprowadza nowy ustrój szkolny, uznaje się za zasadne  powierzenie tego zadania 

doświadczonej oświatowej kadrze kierowniczej, która bardzo dobrze zna prowadzoną przez siebie od 

wielu lat placówkę. 

 

Wójt Gminy Lichnowy 

/-/ Jan Michalski 

 


