
Zarządzenie  Nr  204/13
Burmistrza  Trzcianki

z  dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany zarządzenia  Nr 78/13 Burmistrza  Trzcianki  
z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 
2013/2014  arkuszy  organizacyjnych  przedszkoli  prowadzonych 
przez gminę Trzcianka

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  
o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  594  ze  zm.)  i  §  8  ust.  1 
załącznika  Nr  1  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  
21 maja  2001r.  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola  oraz 
publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 78/13  Burmistrza Trzcianki z dnia 23 maja 2013 r. 
w sprawie  zatwierdzenia  na rok szkolny 2013/2014 arkuszy organizacyjnych 
przedszkoli  prowadzonych  przez  gminę  Trzcianka  wprowadza  się  zmiany
z dniem 8 listopada 2013 r. w załączniku Nr 3 – Gminne Przedszkole Nr 3 w 
Trzciance – jak w załączniku do zarządzenia,

§ 2. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  dyrektorowi  przedszkola 
określonemu w § 1. 

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 204/13 
Burmistrza Trzcianki 
z dnia 6 listopada 2013 r.

Zmiany do arkusza organizacyjnego
Gminnego Przedszkola Nr 3 w Trzciance

L
p. Nazwisko i imię Rodzaj zajęć Liczba godzin

poprzednio obecnie

1. Święs Anna Wychowanie przedszkolne 8 13

2. Czemko Beata Wychowanie przedszkolne 21 25

3. Kita Karolina Wychowanie przedszkolne 24 28

4. Sznajder Agnieszka Wychowanie przedszkolne 23 29

5. Fularz-Tomzik Iwona Wychowanie przedszkolne 20 26

6. Halfenberg Małgorzata Urlop wypoczynkowy 25 0

Zmiany w arkuszu spowodowane są urlopem wypoczynkowym za 2013 r. 
po  urlopie  zdrowotnym  p.M.Halfenberg,  który  nie  został  wykorzystany 
bezpośrednio po zakończeniu urlopu zdrowotnego (30.09.2013 r.) w związku z 
zaplanowanym w listopadzie br. pobytem w szpitalu i zabiegiem chirurgicznym 
gardła.



Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 204/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 listopada 2013 r.
w  sprawie  zmiany  zarządzenia  Nr  78/13  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia
23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkuszy 
organizacyjnych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka

Zmiany  w  arkuszu  organizacyjnym  spowodowane  są  urlopem 
wypoczynkowym za 2013 r. po urlopie zdrowotnym p.M.Halfenberg, który nie 
został  wykorzystany  bezpośrednio  po  zakończeniu  urlopu  zdrowotnego 
(30.09.2013  r.)  w  związku  z  zaplanowanym  w  listopadzie  br.  pobytem  w 
szpitalu i zabiegiem chirurgicznym gardła.


