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w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

Na podstawie art. 32 ust. i i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 1 iha ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia 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 COyID-1 9
(Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
1. Przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Pani Joannie Katarzynie Michalczyk.
2. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, o którym mowa w § 1, następuje
na okres 5 łat tj. od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r.
3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Otwocku.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2021 r.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Szczegielniak
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UZASADNIENIE
W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce Minister Edukacji i Nauki zmieniając
03.02.202 jr. Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO VJD-]9 wprowadził możliwość przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej
opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
i związków zawodowych. Mazowiecki Kurator Oświaty, Rada Pedagogiczna Liceum
Ogólnokształcącego Nr I wyrazili pozytywną opinię w sprawie zamiaru przedłużenia przez
Zarząd Powiatu Otwockiego powierzenia stanowiska dyrektora Pani Joannie Michalczyk na
kolejną kadencję tj. od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.
Związki Zawodowe działające w szkole tj. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział
w Otwocku i Komisja Międzyzakładowa nr 634 NSZZ „Solidarność" „Oświata" w Otwocku
również wyraziły opinię w przedmiotowej sprawie. Tym samym zostały spełnione warunki
określone w ww. rozporządzeniu niezbędne do przedłużenia powierzenia stanowiska
dyrektora Pani Joannie Michalczyk na kolejną kadencję.

Przewodniczący Zarządu

opracowała
Dyrektor Ośw" Powiatowej
mgr Hanna Mjeska - Smółka

Krzysztof Szczegielniak

