
ZARZĄDZENIE NR 53/VIII/2022 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie  odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach z zajmowanego 
stanowiska 

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W związku ze złożoną pisemną rezygnacją, odwołuję Panią Annę Marię Sierecką ze stanowiska 
Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, który upływa w dniu 31 lipca 2022 r. 

§ 2. Uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania stanowi integralną część niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 66 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 

2021.1082 ze zm.) organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole odwołuje 

nauczyciela z tego stanowiska w razie złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym 

wypowiedzeniem.  Pani Anna Maria Sierecka dnia 8 kwietnia 2022 r. (pismo z 6 kwietnia 2022 r.) złożyła 

do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew rezygnację ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w 

Lenartowicach - i w związku z powyższym, organ prowadzący szkołę odwołał nauczyciela ze stanowiska 

kierowniczego. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUCZENIE  
 

Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejsze zarządzenie do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu, za pośrednictwem organu, który wydał Zarządzenie – zgodnie z art. 101 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022.559 ze zm.) oraz art. 53 § 2a w 

związku z art. 54 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przez sądami 

administracyjnymi (Dz.U.2022.329). 

W zakresie uprawnień pracowniczych związanych z odwołaniem ze stanowiska, na podstawie art. 

264 § 1 Kodeksu pracy Stronie przysługuje w terminie 21 dni od dania doręczenia Zarządzenia prawo do 

wystąpienia z odwołaniem do sądu pracy, tj. Sądu Rejonowego w Kaliszu, Wydział Pracy  

i Ubezpieczeń Społecznych, al. Wolności 11, 62-800 Kalisz.     
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