
Zarządzenie nr 88/2022 

Wójta Gminy Masłów 

z dnia 13 lipca 2022 roku 

 

 

w sprawie zmiany Zarządzeniu Wójta Gminy Masłów nr 107/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej Pani 

Janiny Dyamentowskiej poprzez skrócenie kadencji Dyrektora na wniosek 

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1082 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022 poz. 559 z późn. zm.)  

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

W związku z decyzją o przychyleniu się do wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli 

Kopcowej Pani Janiny Dyamentowskiej o rozwiązanie umowy o pracę z powodu przejście na 

emeryturę z dniem 29 sierpnia 2022 roku skracam wskazany w Zarządzeniu Wójta Gminy 

Masłów nr 107/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku okres powierzenia Jej stanowiska Dyrektora 

Szkoły do dnia 29 sierpnia 2022 roku   

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Centrum Usług Wspólnych Gminy 

Masłów.  

§ 3.  

Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w Zarządzeniu nr 83/2022 Wójta Gminy 

Masłów z dnia 23 czerwca 2022 roku zostanie spisany na dzień wskazany w § 1. z 

nauczycielem pełniącym obowiązki Dyrektora Szkoły w tym okresie.  

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Masłów 

Tomasz Lato 



 

 
 

 

UZASADNIENIE 

Kadencja obecnego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej Pani Janiny Dyamentowskiej 

kończy się zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2017 roku Nr 107/2017 z 

dniem 31 sierpnia 2022 roku. W związku z tym organ prowadzący przeprowadził konkurs na 

stanowisko dyrektora Szkoły. Obecna Dyrektor nie przystąpiła do konkursu planując po zakończeniu 

kadencji przejście na emeryturę. Organ prowadzący powierzył funkcję dyrektora Panu Krzysztofowi 

Mądzikowi od 1 września 2022 roku. W dniu 20 czerwca 2022 roku obecna Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Woli Kopcowej Pani Janiny Dyamentowska złożyła do Wójta Gminy wniosek o 

rozwiązanie z nią umowy o pracę w trybie porozumienia stron z dniem 29 sierpnia 2022 roku. 

Pracodawca przychylił się do prośby Pracownika, ale tym samym konieczne stało się skrócenie 

kadencji o wnioskowane 2 dni. 

 


