
 
ZARZĄDZENIE NR 74/2011  
WÓJTA GMINY TUŁOWICE  

z dnia 21 listopada 2011r. 
 
w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków Dyrektora Gminnego Zespołu 

Szkół w Tułowicach 
 
 
    Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r, Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 1. Z dniem 21 listopada 2011r.  zawieszam Panią Bożenę Kownacką – 
Kasprzak  w pełnieniu obowiązków dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w 
Tułowicach gdyż ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów 
oraz uzasadnionych obaw wykorzystywania stanowiska do wywierania 
nacisków na pracowników wobec prowadzonego postępowania w sprawie 
odwołania ze stanowiska dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach 
celowe jest odsunięcie Pani od wykonywania obowiązków w szkole.  

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 2. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela w okresie 

zawieszenia w pełnieniu obowiązków nie przysługują dodatki oraz 
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. 

 
§ 3. Od niniejszego zarządzenia przysługuje Pani odwołanie do Komisji 

Dyscyplinarnej przy Wojewodzie Opolskiem powołanej do orzekania w 
sprawach dyscyplinarnych nauczycieli, w terminie 14 dni od otrzymania 
zarządzenia za pośrednictwem Wójta Gminy Tułowice. 

 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2011r. 

 
 
 
                                                                         Zastępca Wójta 
                                                               Teresa Kucharzak – Juszczyk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                              Załącznik 
do zarządzenia nr 74/2011 

                                                                                                         Wójta Gminy Tułowice 
z dnia 21 listopada 2011r. 

 
 

Uzasadnienie 
 
    W dniu 9 listopada 2011r. w Urzędzie Gminy w Tułowicach został złożony 
wniosek Rady Pedagogicznej Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach o 
odwołanie nauczyciela – Pani Bożeny Kownackiej – Kasprzak ze stanowiska 
dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach.  
    W oparciu o dokumenty będące w posiadaniu organu prowadzącego szkołę, 
wobec zarzutów wysuwanych pod adresem Dyrektora GZS w Tułowicach w 
dniu 15.11.2011r. organ prowadzący złożył wniosek do Komisji Dyscyplinarnej 
przy Wojewodzie Opolskiem powołanej do orzekania w sprawach 
dyscyplinarnych nauczycieli wniosek o wdrożenie postępowania 
dyscyplinarnego wobec dyrektora GZS w Tułowicach Pani Bożeny Kownackiej 
– Kasprzak nauczyciela dyplomowanego oraz do Opolskiego Kuratora Oświaty 
o wydanie opinii w sprawie odwołania nauczyciela Pani Bożeny Kownackiej 
Kasprzak ze stanowiska dyrektora GZS w Tułowicach na podstawie art. 38 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 
256, poz. 2572 ze zm.). 
    Wobec powyższego celowe jest odsunięcie Pani Bożeny Kownackiej – 
Kasprzak od wykonywania obowiązków w GZS w Tułowicach.  
    W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków Dyrektor GZS nie ma prawa 
podejmowania jakichkolwiek czynności służbowych oraz przebywania na 
terenie zakładu pracy. 
    Zgodnie z art. 83 ust. 3 wyżej cyt. ustawy Karta Nauczyciela ,, Zawieszenie w 
pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba że 
przeciwko nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły toczy się jeszcze postępowanie 
karne lub postępowanie dyscyplinarne, w związku z którym nastąpiło 
zawieszenie.” 

Ponadto zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela w okresie 
zawieszenia w pełnieniu obowiązków nie przysługują dodatki oraz 
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. 
 


