
ZARZĄDZENIE  Nr 241/2017 

WÓJTA  GMINY TUŁOWICE  

z dnia 24 sierpnia 2017 r. 

w sprawie przeniesienia trzech oddziałów Przedszkola do czasy zakończenia remontu placówki do 

pomieszczeń zastępczych budynku Szkoły 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 1 pkt 10, art. 5 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o: 

1) Dyrektorze Szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach, a od 1 

września 2017 r. 2017 r. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach; 

2) Dyrektorze Przedszkola – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach; 

3) Budynku Szkoły – należy przez to rozumieć budynek Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach, a od 1 września 

2017 r. budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach; 

4) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne w Tułowicach. 

§ 2.  

Do czasu zakończenia remontu Przedszkola w okresie od 1 września 2017 r. do 31.10.2017 r. zadania statutowe dla 

trzech oddziałów przedszkolnych Przedszkola realizowane będą w pomieszczeniach zastępczych zlokalizowanych 

w budynku Szkoły. 

§ 3.  

Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły do zorganizowania i zapewnienia wyżywienia w stołówce szkolnej na potrzeby 

Przedszkola od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.10.2017 r. w pomieszczeniach budynku Szkoły. 

§ 4.  

Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły wspólnie z Dyrektorem Przedszkola do przygotowania zastępczej bazy lokalowej 

w wydzielonej części budynku Szkoły zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki 

w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania placówki oraz realizacji zadań statutowych Przedszkola, a także do 

poinformowania rodziców dzieci przedszkolnych o postanowieniu niniejszego zarządzenia. 

§ 5.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły wspólnie z Dyrektorem Przedszkola. 

§ 6.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Wójt Gminy Tułowice 

Andrzej Wesołowski  
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