
UCHWAŁA Nr77/49/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 25 maja 2021 roku 

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie 

 Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz.920) oraz § 11 ha ust.1 oraz ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.493, 

530, 657, 781, 872, 891, 952, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382, z 2021 r. poz. 242, 150, 370, 532 i 681), 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy oraz po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz związków zawodowych  

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przedłuża się powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie Panu Michałowi Rymackiemu. 

§ 2. Przedłużenie powierzenia stanowiska, o którym mowa w § 1 następuje na okres od 1.09.2021 roku 

do 31 sierpnia 2026 roku. 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu.  

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia . 

 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

  



Uzasadnienie 

Na podstawie § 11 ha ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, 

z późn. zm.) organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu 

oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych  będących jednostkami organizacyjnymi organizacji 

związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego 

i innych instytucjach dialogu społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych, 

zrzeszających nauczycieli, działających w jednostce systemu oświaty, w której przedłuża się powierzenie 

stanowiska dyrektorowi, na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2026 roku, jednak nie krótszy niż jeden rok 

szkolny. 

Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie zostało powierzone Panu 

Michałowi Rymackiemu – po przeprowadzonym konkursie – Uchwałą Nr 42/2/2017 Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego z dnia 18.1.2017 r. na okres od 1.02.2017 do 31.08.2021 roku. A zatem zachodzi konieczność 

obsadzenia stanowiska dyrektora szkoły w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka 

w Łasinie przed dniem 2 września 2021. Pan Michał Rymacki jest nauczycielem mianowanym, posiada 

przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie wyższe magisterskie do nauczania matematyki i matematyki 

w zakresie specjalności informatycznej, posiada ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą  

oraz Rachunkowość i Zarządzanie Finansami. Pan Michał Rymacki posiada aktualną ocenę pracy – wyróżniająca 

i ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do zajmowanego stanowiska – ważne do 20.01.2026 r. 

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania szkołą i do nauczanego przez siebie 

przedmiotu. W okresie pełnienia funkcji sprawdził się na tym stanowisku. W okresie tym Pan Michał Rymacki 

wykazał się należytą starannością w zarządzaniu szkołą, zarówno mieniem szkoły jak i przyznanymi szkole 

środkami budżetowymi oraz pozyskanymi środkami pochodzącymi z innych źródeł (środki unijne na realizację 

projektów : Zdalna Szkoła, Region Nauk Ścisłych, a w 2021 roku dwa projekty na doposażenie i uatrakcyjnienie 

szkolnictwa zawodowego czy dotacje z budżetu państwa  np. Aktywna tablica czy NPRC, a także liczne 

programy edukacyjne).  Buduje dobre relacje z radą pedagogiczną, uczniami i ich rodzicami a także bez zarzutów 

współpracuje z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Dba o bazę szkoły 

i jej wyposażenie z uwzględnieniem potrzeb uczniów. Dba o rozwój szkoły i jej promocję poprzez 

upowszechnianie jej osiągnięć w środowisku, czego efektem jest coraz lepszy nabór i wprowadzanie nowych 

kierunków kształcenia zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego. Współpracuje z instytucjami 

wspomagającymi proces edukacyjny, w tym z innymi szkołami, PPP i z pracodawcami zatrudniającymi 

młodocianych pracowników uczniów tej szkoły. Pan Michał Rymacki wspiera nauczycieli w rozwoju 

i doskonaleniu zawodowym oraz doskonali swoje kompetencje zarówno w zakresie zarządzania jak i nauczanego 

przedmiotu. Politykę kadrową prowadzi zgodnie z potrzebami szkoły. Przyznaje i wnioskuje o nagrody 

dla nauczycieli oraz zabiega o stypendia dla uczniów składając wnioski o odpowiednich organów. 



Przeprowadzane kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie organizacji i zarządzania Szkołą. W okresie 

pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie do organu prowadzącego i organu 

sprawującemu nadzór pedagogiczny nie wpłynęły skargi na działanie placówki. 

Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy dnia 5 maja 2021 roku pozytywnie zaopiniował 

przedłużenie Panu Michałowi Rymackiemu powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Łasinie na okres od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2026 roku (pismo znak 

DT.544.13.2021.UCH). 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka  w Łasinie uchwałą 

nr 18/2020/2021 z dnia 27.04.2021 wyraziła pozytywną opinię w sprawie przedłużenia  powierzenia stanowiska 

dyrektora szkoły Panu Michałowi Rymackiemu. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego dnia 22 kwietnia 2021 roku wydał również pozytywną opinię dot. Pana 

Michała Rymackiego.  

W związku z tym, że przeprowadzana jest procedura dotycząca przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora jednostki systemu oświaty dotychczasowemu dyrektorowi na podstawie § 11 ha ust.1 Rozporządzenia  

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dotychczasowy dyrektor powinien spełniać łącznie wszystkie 

wymogi określone przepisami rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym 

przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.), w tym m. in. wymóg odpowiednich kwalifikacji, co najmniej bardzo 

dobrej oceny pracy, uzyskanej w okresie ostatnich pięciu lat pracy. Z dokonanych w tym zakresie ustaleń wynika, 

iż Pan Michał Rymacki posiada ocenę wyróżniającą, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem 

pedagogicznym, spełnia warunki zdrowotne co potwierdza aktualne orzeczenie lekarskie oraz złożył stosowne 

oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w § 1 pkt 6-10 ww. rozporządzenia. 

Wszystkie wymogi w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty 

określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem      i zwalczaniem Covid-19 i § 1 rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 

kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej 

oraz publicznej placówce zostały spełnione.  

Okres przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ww. szkoły od 1 września 2021 roku 

do 31 sierpnia 2026 roku pozwoli na dalsze prawidłowe prowadzenie szkoły z wykorzystaniem dotychczasowego 

doświadczenia Dyrektora w zarządzaniu jednostką oświatową. 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 


