UCHWAŁA NR 74/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 20 lipca 2021 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym
Dworze Gdańskim Pani Ewie Pichola
Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z późn. zm.) oraz § 11ha ust. 1 pkt 2 oraz § 13b
ust. 8a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. z 2020r., poz. 493 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Pomorskiego
Kuratora Oświaty oraz zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Nowym
Dworze Gdańskim, uchwala się:
§ 1.
Powierza się pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim
Pani Ewie Picholi -wicedyrektorowi Szkoły.
§ 2.
Powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły, o którym mowa w § 1 następuje na
okres od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Gross
(-)
Starosta Nowodworski

UZASADNIENIE
Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.), w przypadku konieczności obsadzenia
stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2021 roku, organ
prowadzący może powierzyć na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2022 r. pełnienie
obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, po uzyskaniu pozytywnej
opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej.
W związku z upływającym z dniem 31 sierpnia 2021 roku okresem, na jaki stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy
Dwór Gdański zostało powierzone Pani Wioletcie Przyborowskiej, konieczne jest obsadzenia
stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2021 roku.
Przedstawiony projekt uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, zgodny
jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar
priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO 2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości
edukacji oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Jacek Gross
(-)
Starosta Nowodworski

