
Zarządzenie Nr  28/2018 

Wójta Gminy Lichnowy 

Z dnia 10 kwietnia 2018r.  

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana 

Żeromskiego w Lichnowach 

 

 Na podstawie art.250 ust.3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę 

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

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1875 ze zm.)   Wójt 

Gminy Lichnowy zarządza, co następuje: 

 

§ 1. 

Na podstawie art. 250 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe ( Dz.U. z 2017r., poz.60 ze zm.) przedłuża się Pani Sylwii Bogdan Dyrektorowi Szkoły 

Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Lichnowach powierzenie stanowiska dyrektora na okres 

 od dnia 01 września 2018r. do dnia 31 sierpnia 2019r.  

  

§ 2. 

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  28/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego  

w Lichnowach  

  

 Pani Sylwia Bogdan pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Lichnowach od dnia 18.11.2002r. 

Z uwagi na reformę wprowadzoną na mocy ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r., poz.60 ze zm.) z dniem 1 września 2017r. zespoły 

publicznych szkół, w skład których wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła 

podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stały się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.  Z dniem 1 

września 2017r. dyrektorzy zespołów szkół, o których mowa wyżej, stali się dyrektorami ośmioletnich 

szkół podstawowych i zajmują to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono im stanowiska 

dyrektora zespołu szkół.  Z uwagi na powyższe przepisy prawa Pani Sylwia Bogdan z dniem 1 września 

2017r. stała się z mocy prawa Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w 

Lichnowach do końca okresu, na jaki powierzono jej stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w 

Lichnowach tj. do dnia 31.08.2018r.  

 Art.250 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe ( Dz.U. z 2017r., poz.60 ze zm.) w przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi, 

daje organowi prowadzącemu prawo do przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły 

podstawowej, w sytuacji opisanej wyżej, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019r.  Na mocy 

powyższego przepisu, Wójt Gminy Lichnowy działając na podstawie art. 250 ust.3 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r., poz.60 ze 

zm.) podjął decyzję o przedłużeniu powierzenia Pani Sylwii Bogdan Dyrektorowi Szkoły Podstawowej 

im. Stefana Żeromskiego w Lichnowach stanowiska dyrektora do dnia 31.08.2019r.   

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

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

szkolnego. Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej zostali promowani do klasy VII szkoły 

podstawowej. Rozpoczęło się tym samym wygaszenie gimnazjów – nie była prowadzona rekrutacja 

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

o strukturze klas I-VIII.  

Uzasadniając decyzję o przedłużeniu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły w Lichnowach 

Pani Sylwii Bogdan 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 dobrze zna prowadzoną przez siebie od wielu 

lat placówkę. Należy także zaznaczyć, iż w roku 2017 podjęto takie same decyzje kadrowe w stosunku 

do dyrektorów pozostałych dwóch szkół podstawowych tj. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisewie 

Malborskim oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szymankowie.  

Wójt Gminy Lichnowy 

/-/ Jan Michalski 


