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Uchwała nr 0025.72.95.2016

Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia 5 maja 2016 r.

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko

dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia S czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z

2015 r., poz. 1445, z późno zm.) oraz art. 36a ust. 6 w związku z art. Sc pkt 2 ustawy z dnia 7 września

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późno zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko

dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z

2010 r., Nr 60, poz. 373, z późno zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie w składzie:

1. Sławomira Kurpik - Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

2. Karol Świderski - Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
3. Mieczysław Pusty - Przedstawiciel Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kole
4. Andrzej Sikorski - Przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ II

Solidarność II w Kole
S. Radosław Mikołajczyk Przedstawiciel Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Kłodawie
6. Lilia Musiał - Przedstawiciel Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

7. Marek Banaszewski - Przedstawiciel organu prowadzącego
8. Dorota Szkud larek - Przedstawiciel organu prowadzącego

9. Janina Roszkiewicz - Przedstawiciel organu prowadzącego

§2

1. Na przewodniczącego komisji Konkursowej wyznacza się Pana Marka Banaszewskiego, a w

wypadku jego nieobecności wskazanego przez niego członka Komisji.

2. Komisja zostaje powołana na czas przeprowadzenia konkursu.

§3

Regulamin konkursu oraz tryb pracy Komisji Konkursowej określa rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora

publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz.

373, z późno zm.)

§4

ieńCzyslaw ObliVUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



•

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

U. z 2015 r., poz. 1445, z późno zm.) oraz art. 36a ust. 6 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późno zm.) w celu przeprowadzenia

konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie organ

prowadzący placówkę, szkołę jest zobowiązany powołać komisje konkursową, której tryb pracy

określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji

konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późno zm.).

Zgodnie z § 2 w/w rozporządzenia organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczna szkołę

lub publiczną placówkę wyznacza przewodniczącego komisji konkursowej, zwanej dalej" Komisją rr r

który kieruje jej pracami.
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