
ZARZf\DZENIE NR 0050.23.2021 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie wyznaczenia nallczyciela do zast\,polVan ia Dyrektora Szkoly Podstawowej IV Mystkowie 
podczas Jego nieobecnosci. 

Na podstawie art. 68 list 9 ustawy z dn ia 14 grudnia 2016r. prawo oswiatowe (Dz. U. 2020 poz. 9 10 
z pMn. zm.), zarz~dzam co nast\,pllje: 

§ I 

Wyznaezam z dniem 01 kwietnia 2021r Paniq Lidi\, Wyrzykowskq - nauczyeiela dyplomowanego 
zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Mystkowie. do zastl'Powania Dyrektora Szkoly Podstawowej 
w Mystkowie podczas Jego nie obeenosc i. 

§ 2 

Pelnienie obowiqzk6w dyrektora szkoly obejmuje okres nieobecnosc i dyrektora szkoly i kOliczy siy 
wraz z ponownym obj\,ciem obowiqzk6w przez dyrektora szkoly po zakoliczeniu okresu jego 
nieobeenosei w szkole. 

§ 3 

Szczeg610wy zakres pelnomocn ietwa dla nauczyciela wyznaezonego IV § I. okres la zal~eznik 

do niniejszego zarzqdzeni a. 

§4 

Traei moe Zarz~dzenie Nr ORG.0050.9.2019 W6jta Gminy Baboszewo z dn ia 27 lutego 20 19 r. 
w sprawie wyznaczenia nallezyciela do zastypowania Dyrektora Szkoly Podstawowej w Mystkow ie 
podczas Jego nieobecnoSc i. 

§ 5 

Zarzqdzenie wchodzi w zyeie z dniem podpisania i obowi~zllje od dnia I kwietnia 202 1 r. 

WO.JT 

"I' Int. BOiJ? JanlLJ' Pielrlmew,/;j 



.. 

Z"I<Jcwik do Zarz<Jdzania Nr ORG,0050.23.202 1 

W6jta Gminy lJaboszewo 

z dnin 29 marca 202 1 r. 

PEI,NOMOCNICTWO 

Na podstawie art.47 lIstawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 salllorzqdzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713 

z pain. Zill .) w zw. z art. 98 Z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksll Cywilnego (Dz. U. 2020r. poz. 1740 

z pain. Zill .) udzielam Pani Lidii Wyrzykowskiej nallczycie lowi zast~plljqcelll ll Dyrektora szkoly 

Podstawowej w Mystkowie pelnomocn ictwa do dokonywania czynnoSci zwi~zanych z prowadzeniem 

Szkoly Podstawowej w Mystkowie. 

Peinoillocn ictwo upowazn ia w szczega lnosc i do: 

I. Dokonywania czynnosci prawnych zwi~zanych z kierowaniem bie~cq dziaialnosc i ~ Szkoly 

Podstawowej w Mystkowie. 

2. Reprezcntowania SZKoiy Podstawowej w Mystkowie na zewn~trz w zakresie statutowej 

dzialalnosci. 

Niniejsze pelnomocnictwo obowi~ZlIj e od dnia 01 kw ietnia 202 1 r. do dn ia odwolania. 

W-6.J'T 

GO. 
mgT irri. Bogdan Janusz Pletru.Jze'Wlki 


