
Zarządzenie nr 233/2020

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie odwołania Dyrektora

Przedszkola Samorządowego nr 4 w Makowie Mazowieckim

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 66 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), po uzyskaniu opinii 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty, zarządza się co następuje:

§1
Odwołuję z dniem 31 sierpnia 2020 r. Panią Małgorzatę Monikę Milewską ze stanowiska 
Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 4 w Makowie Mazowieckim.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do Zarządzenia Nr 233/2020 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 
z dnia 26.05.2020 r.

UZASADNIENIE

Pani Małgorzacie Monice Milewskiej zostało powierzone stanowisko dyrektora Przedszkola 
Samorządowego nr 4 w Makowie Mazowieckim na okres kadencji od 1 września 2017 
r. do 31 sierpnia 2022 r., na podstawie zarządzenia Nr 354/2017 Burmistrza Miasta Maków 
Mazowiecki z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola 
Samorządowego nr 4 w Makowie Mazowieckim.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1148 ze zm.), organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w placówce oświatowej 
może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie trwania roku szkolnego bez 
wypowiedzenia w przypadkach szczególnie uzasadnionych i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty.

W dniu 27 lutego 2020 r. została podjęta uchwała nr XIX/146/2020 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim, zgodnie z którą połączono Przedszkole Samorządowe nr 1 w Makowie Mazowieckim 
z Przedszkolem Samorządowym nr 4 w Makowie Mazowieckim i utworzono Miejski Zespół 
Przedszkoli Samorządowych, który będzie funkcjonował od dnia 1 września 2020 r. Placówka 
zarządzana przez Panią Małgorzatę Monikę Milewską będzie wchodziła w skład nowopowstałego 
Zespołu i nie będzie istniała jako samodzielna jednostka od dnia 1 września 2020 r. W związku 
z powyższym, odwołanie dyrektora z dniem 31 sierpnia 2020 r. w czasie roku szkolnego bez 
wypowiedzenia, należy uznać za szczególny przypadek w rozumieniu art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

W tej sytuacji, Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki, jako organ zobowiązany do wykonania ww. 
uchwały Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, przyjętej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, podjął działania dotyczące odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola.

Na wniosek Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 30 marca 2020 r. organ nadzoru 
pedagogicznego - Mazowiecki Kurator Oświaty wydał, pismem DOS.544.4.2020.DW z dnia 
28 kwietnia 2020 r., pozytywną opinię w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Moniki Milewskiej 
ze stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 4 w Makowie Mazowieckim z dniem 
31 sierpnia 2020 r.

Mając na względzie wskazane wyżej okoliczności, odwołanie Pani Małgorzaty Moniki Milewskiej 
ze stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 4 w Makowie Mazowieckim jest konieczne 
i uzasadnione. z''



Pouczenie
1. Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejsze Zarządzenie do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał niniejsze Zarządzenie - 
zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz 
art. 53 § 2a w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi
2. W zakresie odwołania ze stanowiska Stronie przysługuje w terminie 21 dni od dnia doręczenia 
niniejszego Zarządzenia prawo wystąpienia z powództwem do Sądu Rejonowego w Ostrołęce, 
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ul. Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołęka.


