Zarządzenie Nr 191/2015
Burmistrza Słubic
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
w sprawie zastępstwa dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3 w Słubicach
Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.
Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami)
zarządzam, co nastepuje:
§ 1. Wyznaczam

Panią

Żanetę

Umińską

do

zastępowania

dyrektora

Przedszkola

Samorządowego nr 3 w Słubicach na czas nieobecności w pracy Pani Dyrektor Anny Szurko.
§ 2. Upoważniam

Panią

Żanetę

Umińską

do

wykonywania

czynności

określonych

w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Admistracyjnego Oświaty
w Słubicach.
§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 307/2014 Burmistrza Słubic z dnia 24 września 2014r.
w sprawie zastępstwa dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3 w Słubicach.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ....................
Burmistrza Słubic
z dnia 31 lipca 2015 r.

Pani Żaneta Umińska nauczyciel Przedszkola Samorządowego nr 3

w Słubicach jest

upoważniona do:
1. Kierowania placówką oraz reprezentowania jej na zewnątrz.
2. Sprawowania nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli przedszkola.
3. Zaciągania

zobowiązań

finansowych

i rozporządzania

mieniem

placówki

do

kwoty

nieprzekraczającej 30 000 EURO.
4. Sprawowania opieki nad wychowankami oraz stwarzania warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne.
5. Realizowania uchwał rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjetych w ramach
ich kompetencji stanowiących.
6. Dysponowania środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym
przez radę pedagogiczną i ponoszenia odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
a także organizowania administacyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola.
7. Wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
8. Współdziałania

ze

szkołami

wyższymi

oraz

zakładami

kształcenia

nauczycieli

w organizowaniu praktyk pedagogicznych.
9. Stwarzania warunków do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działaności dydaktycznej, wychowawaczej
i opiekuńczej przedszkola.
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