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ZAR7ĄDZENIE Nr 7ll14

WOJTA GMINY BARTNICZKA
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydatana

stanowisko dyrektora SzkoĘ Podstawowej w Radoszkach.

Na podstawie art. 5c ust. 2 w powiązaniu z art.36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty (Dz.

U. z2004 r. Nr 256, poz.2572 zpóżn. zm.t|zarządzam,co następuje:

$ 1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko

dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach w następującym składzie:

1) Pani Teresa Rulko - PrzewodniczącaKomisji, przedstawiciel organu prowadzącego

2) P ari Anna Kozłowska - przedstawiciel organu prowadzące go,

3) Pani Maria Kamińska - przedstawiciel organu prowadzącego,

4) Pani Ewa Ignaszak - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego ,

5) Pan Kazimierz Burek - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,

6) Pani Marlena Gołkowska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

7) Pani Tetyana Dubanowska - przedstawicielRady Rodziców,

8) Pani lzabela Grześkowiak - przedstawiciel ZNĘ

9) PanAndrzej Wiśniewski - przedstawiciel NSZZ,,Solidarność'' Pracowników oświaty w

Brodnicy.

$ 2. Regulamin konkursu stanowi załącznikdo niniejszego zarządzenia.

$ 3. Zarządzenie wcho dzi w Ęcie zdniem podpisania.

it
WielłŁw gański

l1 z^i^y teksfu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. IJ. z 20O4r. Nr 273' poz. 2703 i Nr z}r, poz. 278l, z
2005 r. Nr 17,po2.141, Nr 94,po2.788, Nr 122,po2.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,po2.1400 i Nr 249,po2.2104 z 2006 r. Nr
144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, po2.1280 i Nr 181, po2.7292. orazz2008 r. Nr 181, poz. l292,Nr 180, poz. l280,Nr 70, poz. 416, Nr l45,poz.
9l7,Nr216,poz.1370,Nr235,po2.1618,22009 r.,Nr6,poz.33,Nr3l, poz.2O6,Nr56,poz.458,Nr 157,poz.124l,Nr2l9,poz.
1705'z2010r. Nr 44,poz.250, Nr 54,poz.320' Nr 127,poz. 857, Nr 148, poz' 991,z2Ollr.Nr 10ó, poz.622,Nr 112, poz. 654, Nr
139, po2.814, Nr 149, po2.887, Nr 205, poz. 1206, z 2OI2 r. poz. 941 , poz. 979, z 2073 r. poz. 87, poz. 827, poz.ll9i, poz. 1265,
poz.l3l7,poz.1650, z20L4r. poz.7,poz.290,poz.538,poz.598,poz.642,poz.8ll ipoz. l146.



Załącznik do Zarządzenia 7 l l I 4

Wójta Gminy Bartniczka

z drua22 grudnia2014 roku

Regulamin konkursu na kandydatana stanowisko dyrektora

$ 1. 1. Konkurs na kandydata na dyrektora organizuje Wójt Gminy Bartniczka.

2. Konkurs organizuje się poprzez:

a) ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w

siedzibie Urzędu Gminy

b) powołanie komisji konkursowej,

c) określenie terminu posiedzenia komisji koŃursowej'

d) przeprowadzenię czynności konkursowych i ogłoszenie wyników.

$ 2. ogłoszenie o konkursie za.wiera:

1. Kryteria jakimi powinien odpowiadać kandydat na stanowisko dyrektora - zgodnie z

Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 paŻdziernika 2009 roku w sprawie

wymagń, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko

kierownicz e, poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek na

podstawie art.36 i 36a ustawy z dnia7 września l99lt. o systemie oświaĘ (Dz. u. 2OO4 r. Nr 256,

poz.2572zpoźn. zm.),

2. Wykaz dokumentów, jakie kandydat na stanowisko dyrektoraprzedszkola powinien złoŻyó,

3 . Termin zło żenia dokumentów,

4. Sposób poinformowania kandydatów o terminie przeprowa dzęnia konkursu.

$ 3. osoby przystępujące do konkursu na dyrektora przedszkola składają we wskazanym terminie

dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki

oraztrybupracy komisji konkursowej (Dz. U. 2010 Nr 60 poz..373 późn. zm.).

$ 4. 1. Wójt Gminy powołuje w drodze znządzenia komisję konkursową w składzie:

a) trzech przedstawicieli reprezentuj ących organ prowadzący,

b) dwóch przedstawicieli reprezentujących Krrratorium oświaty w Bydgoszczy,

c) jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

d) jeden przedstawiciel Rady Rodziców,



e) przedstawiciel ZNP,

f) przedstawiciel Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ 
''Solidarność'' Pracowników

oświaty.

2. Pracami komisj i kieruj e Przewodni czący wskazany przez Wój ta.

S 5. 1. Podmioty uprawnione do desygnowania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej

powiadamiane są o ogłoszeniu i terminie prac komisji.

2. Podmioty uprawnione do udziału w pracach komisji konkursowej d,ostarczają imienrre

upowaznienie swoich przedstawicieli.

$ 6. Członek komisji będący współmałzonkiem kandydata, jego krewny, powinowatym w linii
prostej, a w linii bocznej do drugiego stopnia oraz osobą pozostającą z kandydatem w stosunku

przyspo sobienia zostaj e wyłączon y z pr ac komisj i.

$ 7. Zawiadomienie o miejscu i czasie przeprowadzenia konkursu przesyła się kandydatom oraz

członkom komisji nie później tiŻna7 dniprzedterminem konkursu.

$ 8. 1. Konkurs przeprowadza się w terminie nie póŹniej niz w ciągu 14 dni roboczych od upływu

terminu zgłoszenia ofert.

' 2. KoŃurs odbywa się w dwóch etapach w obecności co najmniej 2l3 składu komisji , jeżeli jej

członkowie i kandydaci zostali prawidłowo zawiadomieni o czasie i miejscu przeprowadzenia

konkursu.

3. Pierwszy etap przebiega bez udziału kandydatów. Członkowie komisji zapozna1ą się z
dokumentacjązłoŻonąprzez kandydatów, sprawdzają warunki formalne i merytoryczne złożonych

ofert.

4. Komisja podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do

po stępowania konkursowe go w gło sowaniu j awnym zvłykłą większo ścią gło sów.

5. Drugi etap to rozmowa z kandydatem na temat perspektyłv funkcjonowania szkoły, własnej

koncepcj i kierowania placówką, dotychczasowych osiągnięć zawodowych.

6. Komi sj a przeprowa dza r o zmovły z kandy datami o ddzie lni e'

$ 9. 1. Przeprowadzenie drugiego etapu konkursu zostaje wstrzyman e w przypadku nie

dopu szczen ia pr zy nalmni ej j e dne go kandyd ata.

2. Komisja ogłasza wyniki koŃursu w. dniu jego zakończenia przekanljąc informację ustną

wszystkim uczestnikom koŃursu.



3. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. KaŻdy z człottków

/ komisji dysponuje jednym głosem.

4. Głosowanie odbywa się na kanach do głosowania ostemplowanych pieczęciąUG Bartniczka.

5. Głos jest wazny, jeŻeli Znak 
',X'' 

będziepostawiony tylko w jednej z kratek.

6.Głos jest nieważny, jeŻeli znak ,,x" będzie postawiony w dwóch lub więcej kratek lub nie będzie

postawiony w ogóle.

7. Konkurs wyłania kandydata na dyrektoru, jeŻe|i jeden z uczestnikow otrzyma bezwzględną

większośó głosów obecnych członków komisji (co najmniej 2l3 składu komisji)

8. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu człoŃowie

komisj i. Protokół zawiera w szczegóIności :

1) informacje o składzie komisji;

2) imiona i nazwiska kandydatów;

3) uchwałę o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatów do dalszego postępowania

konkursowego wraz z podaniem przyczynodrzucenia ofert;

4) informację o rozmowach przeprowadzonych z kandydatami, pytania zadane kandydatom w

czasie postępowania konkursowego oraz informację o udzielonych odpowiedziach

s 10' Po rozstrzygnięciu konkursu, przewodniczący komisji występuje z wnioskiem do Wójta o

powołanie wyłonionego kandydata na stanowisko dyrektora.

s 11. w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu

konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.

2010 r. Nr 60, poz.373 zpóźn. zm.).


