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ZARZĄDZENIE Nr 45/16

wÓ.rrł GMINY BARTNI Cz,KA

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia

konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora SzkoĘ Podstawowej w

Nowych Świerczynach.

Na podstawie art. 5c ust. 2 w powią7aniu z art. 36a ust.6 ustawy o systemie

oświaty (Dz. U. z 2015 t., poz. 2156 z późn. zm.) zatządzam, co następuje:

$ 1. Powofuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata

na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach w

następuj ącym składzie :

1) Pani Teresa Rulko, Przewodnicząca Komisji _ przedstawiciel organu

prowadzącego,

2) Pani Maria Jakubowska _ przedstawiciel organu prowadzącego,

3) Pani Mańa Kamińska_ przedstawiciel organu prowadzącego'

4) Pan Dariusz Zagorshi -przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego , .

5) Pan Kazimierz Burek - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicr-rLego,

6) Pani Hanna Giziewska- przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

7) Pani Kamila Szymańska_przedstawiciel Rady Rodziców,

8) Pani Marlena Gołkowska-przedstawiciel ZNP,

9) Pan Andrzej Wiśniewski_przedstawiciel NSZZ ',So1idarność'' Pracowników

oświaty w Brodnicy.

$ 2. Regulamin konkursu stanowi załącznik do niniejszego zatządzenia.

$ 3, Znządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.



ZaŁącznik do Zarządzenia Nr 4511ó
Wojta Gminy Bartntczka
z dnia26lipca20l6 roku

Regulamin konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

$ 1.1. Konkurs na kandydatana dyrektora organizuje Wojt Gminy Bartniczka.

2. Konkurs organizuje się poprzez:

a) ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicmej Gminy, ogłoszenie na

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy,

b) powołanie komisji konkursowej,

c) określenie terminu posiedzenia komisji konkursowej,

d) przeprowadzenie czynności konkursowych i ogłoszenie wyników.

$ 2. ogłoszenie o konkursie zawiera:

1. Kryteria jakimi powinien odpowiadaó kandydatna stanowisko dyrektora - zgodnie

z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 puździemika 20a9

roku w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

dyrektora oraz irtne stanowisko kierownicze, poszczegóLnych typach publicznych

szkół i roózĄach publicmych placówek na podstawie art. 36 i 36a ustawy z dnia 7

września 199Ir. o systemie oświaty (Dz. U. z 2Ol5 r., poz. 2156 z poźn. zm.).

2. Wykaz dokumentów, jakie kandydat na stanowisko dyrektora przedszkola

powinien złoĘc.

3. Termin zŁoŻenia dokumentów.

4. Sposób poinformowania kandydatów o terminie przeprowadzenia konkursu.

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

wskazanym terminie dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 8 kwietnia 2A10 roku w sprawie regulaminu konkursu na

stanowisko dyrektora publicznej szkoĘ lub publicznej placówki oraz trybu pracy

komisji konkursowej (Dz. U. z2010r., Nr 60,poz.373 zpóźn. Zm.).



$ 4. 1. Wójt Gminy powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową w

/ składzie:

a) tr ze ch prz e dstawi c i e 1 i reprezenĘ ący ch organ pr ow adzący,

b) dwoch przedstawicieli reprezenĘących Kuratorium oświaty w Bydgoszczy,

c) jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

d) jeden przedstawiciel Rady Rodziców,

e) przedstawiciel ZNP,

f1 przedstawiciel MiędzyzahJadowej Komisji Związkowej NSZZ ,,Solidarność''

Pracowników oświaty.

2.Pracami komisji kieruje Przewodniczący wskazany przez Wójta.

$ 5. 1. Podmioty uprawnione do desygnowania swoich przedstawicieli do komisji

konkursowej powiadamiane sąo ogłoszeniui terminie prac komisji.

2. Podmioty uprawnione do udziafu w pracach komisji konkursowej dostarczają

imienne upowaznienie swoich przedstawicieli.

$ 6. Członek komisji będący współmałzonkiem kandydata, jego krewny,

powinowatym w linii prostej, a w linii bocmej do drugiego stopnia oraz osobą

pozostającą z kandydatem w stosunku przysposobienia zostaje wyłączony z prac

komisji.

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

kandydatom otaz członkom komisji nie później niz na 7 dni przed terminem

konkursu.

s 8. 1. Konkurs przeprowadza się w terminie nie później niz w ciągu 14 dni

roboczych od upływu terminu zgłoszenia ofert.

2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach w obecności co najmniej 2l3 składu

komisji, jezeli jej członkowie i karrdydaci zostali prawidłowo zawiadomieni o czasie i

miej scu przeprow adzenia konkursu.



,. ,r"r*s Zy etap przebiegabezudziałukandydat ow. Cz.łonkowie komisji zapoznają

się z dokumentacją złoŻoną przez kandydatów, sprawdzają warunki formalne i

merytory czne złożonych ofert.

4. Komisja podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowię dopuszczenia kandydata

do postępowania konkursowego w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

5. Drugi etap to rozrnowa zkandydatem na temat perspektyw funkcjonowania szkoły'

własnej koncepcji kierowania placówką dotychczasowych osiągnięć zawodowych.

6. Komi sj a przepr owadza rozmowy z kandy datami oddzielnie.

$ 9. 1. Przeprowadzenie drugiego etapu konkursu zostaje wstrzymane w przypadku

n i e dopus zczenia przynaj mni ej j edne go kandydata.

2. Komisj a ogłasza wyniki konkursu w dniu jego zakończeniaprzekazując informację

ustną wszystkim uczestnikom konkursu.

3. Komisjawyłaniakandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. Każdy

z członków komisji dysponuje jednym głosem.

4.Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania ostemplowanych pieczęcią UG
Bartniczka.

5 . Głos j est wazny , jeŻeli znak,,x'' będzie postawiony tylko w j ednej z kratek.

ó.Głos jest niewuimy, jeżeli znak ,,x'' będzte postawiony w dwóch lub więcej kratek

lub nie będzie postawiony w ogóle.

7. Konkurs wyłania kandydata na dyrektora, jeŻeli jeden z uczestników otrryma

bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji (co najmniej 2l3 składu

komisji).

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

posiedzeniu członkowie komisji. Protokół zawiera w szczęgólności:

1) informacje o składzie komisji,

2) imiona i nazwiska kandydatów'

3) uchwałę o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatów do dalszego

postępowania konkursowego wraz z podanie m przy czYn odrzucenia ofort,



4) informację o rozmowach przeprowadzonych z kandydatarrlt, pytania zadane

kandydatom w czasie postępowania konkursowego oraz informację o udzielonych

odpowiedziach.

$ 10. Po rozsttzygnięciu konkursu' przewodniczący komisji występuje z

wnioskiem do Wójta o powołanie wyłonionego kandydata na stanowisko dyrektora.

$ 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. z 2010 r., Nr 6a, poz. 373 z późn. z:n.).


