
ZARZĄDZENIE NR 43/2020 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 5 maja 2020 r. 

w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 marca 
2020 r. w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej dla dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy 

Czerniejewie 

Na podstawie Na podstawie art.3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz.374) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19    ( Dz. U. 2020 poz. 742 ) oraz w oparciu o komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
16 marca 2020 r. dającym uprawnienia burmistrzowi do podejmowania decyzji w sprawie organizacji pracy 
dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zarządza się , co następuje: 

§ 1. W  Zarządzeniu Nr 24/2020 z dnia 17 marca 2020 r. §1 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. „Poleca się dyrektorom szkół, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym, 
wykonywanie obowiązków określonych w akcie powierzenia w okresie  od 27 kwietnia  2020 r. do 24 maja  
2020 r. w systemie pracy zdalnej” 

2. „Poleca się dyrektorom przedszkoli, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym, 
wykonywanie obowiązków określonych w akcie powierzenia w okresie  od 27 kwietnia  2020 r. do 06 maja  
2020 r. w systemie pracy zdalnej”. 

§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 24/2020 z dnia 17 marca 2020 r. pozostają bez zmian 

§ 3. Zarządzenie podaje się do wiadomości dyrektorom szkół i przedszkoli określonym w § 1. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  05 maja  2020 r. 

  Burmistrz  
Miasta i Gminy Czerniejewo 

 
Tadeusz Szymanek 
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