
ZARZĄDZENIE NR 206/2013
WÓJTA GMINY TUŁOWICE

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie przeniesienia nauczyciela mianowanego 

Na podstawie art. 19 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 2 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 1 września 2013r. przenoszę nauczyciela mianowanego – Panią
Ewę Adamusiak do pracy w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach na okres 
od 1 września 2013r. do 30 czerwca 2014r. z prawem powrotu na uprzednio
zajmowane stanowisko.
2. Przeniesienie nie powoduje nawiązania nowego stosunku pracy. 
3. Uzasadnienie stanowi załącznik do zarządzenia.

§  2.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi  Gminnego  Zespołu
Szkół w Tułowicach oraz Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Tułowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2013r. 



Uzasadnienie

Korzystając z kompetencji określonej w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97, poz. 674 ze zm.) Wójt
Gminy Tułowice będący organem prowadzącym zarówno Gminnego Zespołu
Szkół w Tułowicach jak i  Przedszkola Publicznego w Tułowicach dokonując
analizy projektów arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, mając na
uwadze odwołania rodziców, których dzieci nie zostały przyjęte do przedszkola
dokonał przeniesienia nauczyciela mianowanego z Gminnego Zespołu Szkół do
Przedszkola Publicznego w Tułowicach. 

Niniejsza decyzja jest podyktowana koniecznością zapewnienia przedszkolu
obsady  na  stanowisku  nauczyciela  z  wymaganymi  kwalifikacjami
odpowiadającymi  potrzebom  programowym  placówki  oraz  względami
ekonomicznymi. 

Organ prowadzący uznał, iż dokonanie przeniesienia na okres od 1 września
2013r.  do  30 czerwca 2014r.  zabezpieczy  potrzeby kadrowe przedszkola  nie
czyniąc  uszczerbku  dla  pracodawcy  zatrudniającego  przenoszonego
nauczyciela.

Po upływie wskazanego okresu przeniesienia nauczyciel ma prawo powrotu
na uprzednio zajmowane stanowisko i pozostawania w gotowości do pracy w
macierzystej szkole.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 11 lutego 2004r.
sygn. akt III PZP 14/03 (LEX 83432) ,,przeniesienie mianowanego nauczyciela
bez jego zgody do innej szkoły przez organ prowadzący szkołę w trybie art. 19
ust.  1  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982r.  –  Karta  Nauczyciela  nie  powoduje
nawiązania nowego stosunku pracy”. 


