
ZARZĄDZENIE NR 151/2022 
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW 

z dnia 22 sierpnia 2022 r. 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Króliku Polskim 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 58a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)
  

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powierzam Pani Edycie Rysz pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Króliku Polskim na okres 1 roku tj. od dnia 01 września 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2023 roku. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2022 roku. 

 

   

Burmistrz Gminy Rymanów 
 
 

Wojciech Farbaniec 
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Uzasadnienie 

W związku z brakiem ofert w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Króliku Polskim, ogłoszonym Zarządzeniem nr 76/2022 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 
19 maja 2022 roku, oraz mając na uwadze możliwość zastosowania regulacji szczególnych, stanowiących 
podstawę do powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły na podstawie art. 58a ustawy z dnia 
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), powierza się pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim nauczycielowi tej szkoły - Pani Edycie Rysz na 
okres 1 roku szkolnego, tj. od 01 września 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku. 

Pani Edyta Rysz od 01 września 2006 roku jest zatrudniona jako nauczyciel w Szkole Podstawowej im. 
Polskich Noblistów w Króliku Polskim na czas nieokreślony. 

Od 01 marca 2022 roku do 28 lutego 2023 roku Pani Edyta Rysz jest uczestnikiem studiów 
podyplomowych w zakresie „Zarządzanie w oświacie” w Instytucie Studiów Podyplomowych z siedzibą 
w Warszawie. 

Propozycja powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów 
w Króliku Polskim Pani Edycie Rysz została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2022 r. 
Podkarpacki Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim Pani Edycie Rysz, pismem 
z dnia 09 sierpnia 2022 roku, znak: ERA.544.49.2022.LW 

Wobec powyższego, spełnione zostały przesłanki określone w art. 58a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 
z 2022 r. poz 583 z późn. zm.), które są niezbędne do powierzenia pełnienia obowiązków dyrektorowi 
jednostki systemu oświaty. 
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