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g tłd.xitrł:Enile ]ilnfs.rirr.rlaejlil n.& p*dstawłe *$ta!VY o d.*stęp}e d* inforrna.cji pubłłczne.l tsa'U. e

e.fifi& p:.',,Ss-fr. *tSS, re Em,ianamil).

.Ppiy$$.v.j' Xntrudnięn.ia Pgnł soroty 6{:iwiriski*j na stanowisku nauczyeieła sxkoły

Pod,stawowej im" Ksi.ęxłwa sni.ew.kowskłe.&a w Mureynnie i wyenacz*nia je.i do za*tięp'0wa:nia

dylr*.,ktor,atej:sekoły,podczasjlefsę.i,gg..f$6!?.ol*g.iwłwiąłktl
poratowania zdrowia.

.Frclgłr*Y o tld:e.ie'lenie pisemn*j odp*wiedei w fnrmie |irtawnej na adł.esv domowe zg.od.nie z

eadanyrni pytaniaml:

1" l{,t.o l klr.dy dio'kona{ Eatrud'nłenia Parli DCIr*ty 6|'lwi skł'nj na star.tęwisku naucaycle.ła

Sgkoły. .Pod.st*wowej łr.n. Kg.ltstwa 6n.i.g'wkowskiegCI W Murzt1nnie', cay d.alłała't w
l-a.fn&ch kampetencji zwiqzanych z funkcją, czy zostat rJn taki*h dzia*a upowa*niony
przez od pcwi'gdu iałn Ess pruedsta'włcie|a ad m in istracji 5amCIr'ządowej ?

f. lg xt6. Qwil pod.r{fl.lrivq..pl-g**ną zatrud:nisft'ilfi tłl $ł.ko!.e Pod:staw*wej w l*ltlreynn.*.6'Falni
iloroty stiwitiskiej n,a stanowisku nauczycie{a Sukoły i wyznaczenia jej do
zastqpCIwan,ia n i e,*be cn ego Dyrekt,*ra prlac*wki ?

3" Jaki r.*d'zaj. urnowy. s prafą z'sł#srtY xostał x Fnnią sor*tq 6.|łwir.iską na stansxt'isko
rlaufiryciela $zknty w Mureynnie, na jaki okres umowa ta usstata eawarta orae jaki

' .la.łqr*s obawiqz kiw przewldywa'ta ?

ł}' Ktg i d..lacxego F.osta.nsĄMit weł.qć na siębie ndpnwłedeia|n*ść ea z{a.manie
obbwi.qaujqcego try.bu post.ę.powairl.ia i nE:dan.iu rekrutacji, forrłluły uchybiającej.
przepisc,fn FruwB w tym zakresie?
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3" Cry zdani*nn Pana Burmistrzn, w*r*d zatr*dnt*ny{li w Seknle rzt*fl,Ww Rady

P*dag*girxn*'!, nie był* os*by k*mpet*ntn*.! i wyst*rct"a1ąca *dp*wi*daia|nej d*
p*fni*rłia ra tĘpstwa p*dcr** nier:.bgcn.**ti, *r|cp*t,van*j syr*ktor 5zkaty? Czv

p*mlm* trudn*j sytuar;.i flnanx*wnj placowki, na|e*ało dędatk*yr* *briqzyi 1*i
budżgt7

6" Jakie sxczegÓ|n* knytarla se{*kcji karrdydatiw n* zastęp*q dyrcktnra *pYawłty, i*,

dokpnano rruyb*ru t*"i wfa*nie as*by, zwięks ając jej *Łł*włqzki * admi*istrgwani*
jeszrze j*dną sek*fą w frminie? . .:

7, W jaki sp*s*b, Yant Dnrgta Glitryirigka, $pflawrłwa*, bądzie l*stępstw* dyrekt.*ra w

Szknlg P*dstaw*w*j w MurzyRnie, pfry jednscaesnyffi,.pcłnienix funkcji fiyl.ektorłł w

SF nr 1 w słti*.lruk*łruie? w jakłch dniach i g*dzinarFr .*becna będzin w $zkgl* tt*
Murzynnie?

s. lle g*dri n dtg*aktl1łznyrh realizuje Fani Dcr*ta sliwinskn * s.łuol* ?odstawowej w
Murrynnle, a i|e łrr Szkole P*dstaw*wej w fini*wkowie?
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W o'd:6lowiedzi na v*nirsek * udostępni*ltl'e informacji publicrnej z c|nla ].1 rnarca 20].6 rokrl

r.lprze.!m ie in fo rrn r.lję;

].. Organ pr*wadząry odpowiacl.a za pn|ity.kę kadrowq szkoty. Pani D*rota G|iwiriska

Zarzqd.zenienr Nr 16/ffiL6 Burmistrza Gniewkowa zostata WyznaczCIna do pełnie nia

Zas|Ęp$twff za nY|.e*t*ra $zko{y Ppdstaur*wej i.m. Księstwa sniewkowskiego w hlłur:zynnie

Panią lwonę senEkg na ceas je' i  nienbncności z powodu urlopu dla poratowania zdrowia.

f '  Wyznaczerrie nauczycie|a zaltępujqC*g{) c{yrektora w czasie jego ni*obecności należy do

kompeterlcji *lrlganu prcswar|tĘf;*gn rra pndstawle art.39 ust.7 ustawy zdnia 7 września 1991

3' Rodzaj.U:łrtowy 0 .prfi{ę zawartej z Panią Dorotą Gliwillską nie stanowł informacji publicznej.

4. * 7. srgan prrłwndzą:cy odpowiada za po|ity.lt.ę kadrową szkoły.

8. Pani Dorota GIiwil.rska łlie rcn|,izu.je godein dyclaktycznych w $zkole Fodgtawowej im" Księstwa
. Gniewkowskieg'o w Murzynni 'e. Na podstawie Uchwały Nr XX/13Ł/?aLf Rady Mie.iskiej w

snirwkowłe a dnia f7 czerwca 2aL2 rokLl nauczy,c'ielo*r, ktÓrym powi*r:ons $tanowiskn

kłerrwnicze W szkołach i przedszkolach, obniża się tygodniowr7 wyrniar gcdrłn zajęć

dydaktycanych, wychowawczych i opieku r,zych, a w uzasadnionych przypadkach dyrektor

szkoĘ |t"lb przedszko|a moŹe być zwolniony ad obowiązku rea|izacji tygodniowego wymiaru

sCIdzi.n t'7ch aają .
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