Zarządzenie

N

r O R.0050

.I4,2078

Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 20 grudnia 201,8 r.

w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami lntegracyjnymi im.
bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim

Na podstawie art. 68 ust.9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe(Dz. U. zżOt8 r.
poz.996 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1
Wyznaczam Panią Monikę Matysek - nauczyciela Przedszkola Publicznego z Oddziałami lntegracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim /zwanego dalej Przedszkolem/ do zastępowania
Dyrektora Przedszkola Kingi Patoła na czas jej nieobecności.

§2
Upoważniam Panią Monikę Matysek do wykonywania czynności określonych w załączniku do
n n iejszego zarządzenia.
i

§g
Zarządzenie wchodziw życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr

1

do Zarządzenia Nr OR.0050.t4.20t8

Wójta Gminy Tarnów Opolski
z

Pani Monika Matysek nauczyciel Przedszkola Publicznego

z

Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim jest upoważniona do

dnia 20 grudnia 2078

r.

Oddziałami lntegracyjnymi im. bł. Edmunda
:

1) kierowania działalnościąplacówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawowania nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli Przedszkola;

3) zacią8ania zobowiązań finansowych
nieprzekraczającej 30 000 Euro;

i

rozporządzania mieniem placówki

do

kwoty

4) sprawowania opieki nad wychowankamioraz stwarzania warunków harmonijnego rozwoju
psych ofizycz n ego pop rzez a ktywn e d ziała n ia p rozd rowotn e;

5) realizowania uchwał rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich
kom petencji sta nowiących;

6) dysponowania środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym
przez radę pedagogiczną i ponoszenia odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a
także może organizowania administracyjnej, finansowej igospodarczej obsługi Przedszkola;
7| wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i
nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
8) wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
9) współdziałania ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
10) stwarzania warunków do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególnoŚci organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalnośćwychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalnościdydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Przedszkola;
11) odpowiadania za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia.

