
 

ZARZĄDZENIE NR  94/ZEAO/16 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 14 lipca 2016 r. 

 

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5               
im. Papieża Jana Pawła II  w Chełmży. 
 
 
      Na podstawie art. 36a ust. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) zarządzam, co następuje: 

 

      § 1. Przedłużam powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Papieża 

Jana Pawła II w Chełmży Panu Jackowi Wyborskiemu na okres od dnia 1 września 2016 r. 

do dnia 31 sierpnia 2021 r.          

      

    §  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia                                 

1 września 2016 r.



                                                   UZASADNIENIE  

do Zarządzenia Nr 94/ZEAO/16  Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 lipca 2016 r.                       

w sprawie  przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5               

im. Papieża Jana Pawła II  w Chełmży. 

        Zgodnie z art. 36a ust. 13 i 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. Po upływie tego 

okresu organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, w uzgodnieniu z kuratorem 

oświaty,  może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy.  

Pan Jacek Wyborski uzyskał pozytywną opinię, dotyczącą przedłużenia stanowiska 

dyrektora na kolejnych 5 lat szkolnych, Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5                  

w Chełmży. Pan Wyborski spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna 

odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze 

w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 

189, poz. 1436 z późn. zm.). Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 5  im. Papieża Jana Pawła II w Chełmży na okres od 1 września 2016 r. do 

dnia 31 sierpnia 2021 r. zostało pozytywnie uzgodnione z Kujawsko – Pomorskim Kuratorem 

Oświaty.   

 

 

 

 

 

 


