
Zarządzenie Nr 74/2016 
Burmistrza Borku Wlkp. 

z dnia 9 sierpnia 2016 roku

w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 38 ust. 1 pkt 2, 
w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Odwołuję Panią Alinę Sokół ze stanowiska dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie z dniem 31 sierpnia 
2016 roku bez wypowiedzenia. Uzasadnienie stanowi integralną część 
niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

//k Rożek

Opracował:
Tomasz Marszałek



UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 74/2016 
Burmistrza Borku Wlkp. 

z dnia 9 sierpnia 2016 roku

w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie.

Organem uprawnionym do odwołania nauczyciela ze stanowiska 
dyrektora szkoły jest organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko 
dyrektora szkoły, a więc organ prowadzący.

Sytuacje, w których dyrektor szkoły może być odwołany są określone 
w sposób wyczerpujący przez przepisy prawa, w tym przez przepis art. 38 
ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 2 ustawy o systemie 
oświaty organ prowadzący szkołę w przypadkach szczególnie uzasadnionych 
może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku 
szkolnego bez wypowiedzenia po uzyskaniu opinii właściwego organu nadzoru 
pedagogicznego.

W przedmiotowej sprawie zdaniem organu prowadzącego zachodzą 
przesłanki do odwołania dyrektora szkoły noszące znamiona szczególnie 
uzasadnionych przypadków, o których mowa w przytoczonym przepisie.

Stanowisko dyrektora ww. szkoły zostało powierzone P. Alinie Sokół na 
okres od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2018 roku. Z uwagi na podjętą 
uchwałę Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie przekształcenia Szkoły 
Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie przekształca się 
z dniem 31 sierpnia 2016 roku Szkołę Podstawową im. Edmunda 
Bojanowskiego w Wycisłowie w Szkołę Filialną im. Edmunda Bojanowskiego 
w Wycisłowie o strukturze klas I,II,III przyporządkowaną organizacyjnie do 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. W związku 
z powyższym zaistniał przypadek szczególnie uzasadniony do podjęcia decyzji 
o odwołaniu ze stanowiska dyrektora ww. szkoły p. Aliny Sokół z uwagi na 
brak takiej funkcji po wejściu w życie ww. uchwały.

Mając na uwadze powyższe Burmistrz Borku Wlkp. podjął decyzję 
o odwołaniu z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edmunda 
Bojanowskiego w Wycisłowie Pani Aliny Sokół bez wypowiedzenia z dniem 
31 sierpnia 2016 r.


