
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 166/4/2020

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie  wyznaczenia  Pani  Magdaleny Deryły  –  nauczyciela  w Przedszkolu
nr 48  w  Lublinie,  ul.  Leonarda  15  do  zastępowania  nieobecnego  dyrektora
ww. przedszkola 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 33 ust. 5 w związku z art. 47 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 68 ust.
9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1148
z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 i § 25 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Lublin  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia  nr  32/12/2018  Prezydenta  Miasta
Lublin  z dnia  21  grudnia  2018 r.  w  sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego
Urzędu  Miasta  Lublin  (j.t. Obwieszczenie  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
31 października 2019 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam  Panią  Magdalenę  Deryłę  –  nauczyciela  w  Przedszkolu  nr  48
w Lublinie, ul.  Leonarda 15 – do zastępowania dyrektora ww. przedszkola na czas
nieobecności spowodowanej:

1) zwolnieniem lekarskim;

2) urlopem wypoczynkowym;

3) urlopem zdrowotnym;

4) urlopem okolicznościowym;

5) urlopem macierzyńskim;

6) urlopem wychowawczym;

7) urlopem bezpłatnym;

8) oddelegowaniem na szkolenia i konferencje.

§ 2

   Wyznaczenie  obowiązuje  na  czas  zastępstwa  za  nieobecnego  dyrektora
Przedszkola nr 48 w Lublinie, ul. Leonarda 15, nie dłużej  jednak niż do dnia powrotu
ze zwolnienia lekarskiego wicedyrektora ww. przedszkola.

§ 3

          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin

             (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.

Strona 2 z 2 Nr dokumentu: 54235/04/2020
OW-KA.2120.1.2020

http://www.bip.lublin.eu/

	1) zwolnieniem lekarskim;
	2) urlopem wypoczynkowym;
	3) urlopem zdrowotnym;
	4) urlopem okolicznościowym;
	5) urlopem macierzyńskim;
	6) urlopem wychowawczym;
	7) urlopem bezpłatnym;
	8) oddelegowaniem na szkolenia i konferencje.
	1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
	2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.

