
ZARZl\DZENIE Nr j G ~ ONIIII19 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia .2 ~ L~?torQofQ.. 2019 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zast~powania dyrektor6w 

szk61 i pJac6wek prowadzonych przez Miasto L6di na czas ich nieobecnosci. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 w zwi,!zku z art. 92 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 

1571 i 1815) oraz art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1148,1078,1287,1680,1681,1818,2197 i 2248) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W zarz,!dzeniu Nr 2120/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 16 wrzesnia 2019 r. 

w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastypowania dyrektor6w szk61 i plac6wek prowadzonych 

przez Miasto L6dz na czas ich nieobecnosci, zmienionym zarz,!dzeniami Prezydenta Miasta Lodzi 

Nr 2292/VIII/19 z dnia 11 pazdziernika 2019 r. i Nr 2549NIIII19 z dnia 8 listopada 2019 r., 

wprowadzam nastypuj,!ce zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Wykonanie zarz,!dzenia pOWlerzam Dyrektorowi Wydzialu Edukacji 

w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu Miasta Lodzi."; 

2) w Liscie nauczycieli wyznaczonych do zastypowania dyrektor6w w czasie ich nieobecnosci, 

stanowi,!cej zal,!cznik do zarz,!dzenia: 

a) pkt 27 otrzymuje brzmienie: 

L6dz ul. Kazimierza 
27. Ewelina Ptaszek Przedszkole Miejskie nr 47 

Deczynskiego 24 

b) pkt 58 otrzymuje brzmienie: 

58. Mariola Ostrowska Przedszkole Miejskie nr 112 L6dz ul. Wilenska 20a 



c) pkt 59 otrzymuje brzmienie: 

59. Aneta Baraniak 
Przedszkole Miejskie nr 114 

L6dz ul. Starosikawska 18 
- Integracyjne 

§ 2. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania, z moc'l od dnia 12 listopada 2019 r., 

z wyj'ltkiem: 

1) § 1 pkt 2 lit. a i c, kt6re wchodz'l w zycie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 

2) § 1 pkt 2 lit. b, kt6ry wchodzi w zycie z moc'l od dnia 18 listopada 2019 r. 
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