
       ZARZĄDZENIE NR  92/2008
    BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.
               z dnia 30 lipca 2008r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o.Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Emilii 
Sczanieckiej  w Konarzycach.

Na podstawie art.47 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), Burmistrz Książa Wlkp. zarządza, co 
następuje :

§ 1.Udziela się pełnomocnictwa p.o.Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Emilii 
Sczanieckiej w Konarzycach do jednoosobowego działania 
w następującym zakresie :

1) kieruje działalnością szkoły oraz  reprezentuje ją  na zewnątrz;  ustala potrzeby
i podejmuje działania związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły,

2) planuje i organizuje pracę szkoły we współdziałaniu z radą  pedagogiczną,
radą rodziców oraz organem prowadzącym szkołę,

3) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły
oraz majątkiem szkoły,  zatwierdza pod względem merytorycznym dokumenty finansowo-
księgowe,

4) udziela zamówień publicznych w zakresie działania Szkoły Podstawowej im.Emilii Sczanieckiej 
w Konarzycach  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2006r. Nr 164, poz.1163 ze zmianami) do wysokości 14000,00 euro; w przypadku, gdy wartość 
zamówienia przekracza kwotę 14000,00 euro, występuje do Burmistrza o ustalenie trybu i 
rozpoczęcie postępowania zamówienia publicznego,

5) przewodniczy radzie pedagogicznej;  realizuje uchwały rady podejmowane w ramach
jej kompetencji stanowiących oraz wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez radę 
pedagogiczną niezgodnie z przepisami prawa,

6) dokonuje – po wysłuchaniu opinii rady pedagogicznej - przydziału zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, które nauczyciele mają obowiązek realizować,

7) prowadzi rekrutację dzieci do szkoły,

8) stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci uczęszczających
do szkoły,

9) zapewnia odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki,

10) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 
oraz pracowników nie będących nauczycielami; decyduje w szczególności w sprawach :
   a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników nie będących
       nauczycielami,



   b) przydzielania obowiązków dla nauczycieli zgodnie z pkt 6 zarządzenia
      oraz dla innych pracowników szkoły,
  c) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
      pracownikom szkoły,
  d) występowania z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
      dla nauczycieli  i pozostałych pracowników szkoły,
   e) przyjmowania oświadczeń osób materialnie odpowiedzialnych,
   f) dysponowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

11) reprezentuje Szkołę Podstawową im.Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
w postępowaniu sądowym – na podstawie odrębnego pełnomocnictwa,

12) wykonuje  inne zadania wynikające z  przepisów szczególnych oraz polecenia Burmistrza.

§ 2.Pełnomocnictwo może być w każdym czasie zmienione lub cofnięte przez organ, który 
je udzielił.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Emilii 
Sczanieckiej w Konarzycach.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2008r.


