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Uchwała nr .9..9..l:.f.:..1.~:.1D~. 2.01G
Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia ..P..f ...7:ff:.~!~~ ....2016 r.

W sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły oraz powierzenia stanowiska dyrektora

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Św. Mikołaja w Kole.

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.) w zw. Z art. 5c pkt 2 oraz art. 36a ust. 1,2 i 13 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2015 r. poz. 2156, z późno zm.) i § 8 ust. 2
rozporządzania 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 2010 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -

Wychowawczego im. Św. Mikołaja w Kole ogłoszony i przeprowadzony na podstawie uchwały

Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.68.88.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r.

2. Pani Elżbiecie Budzińskiej, kandydatowi na stanowisko dyrektora szkoły wyłonionemu

w drodze konkursu, o którym mowa w ust. 1, powierza się stanowisko dyrektora

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Św. Mikołaja w Kole na okres od 1

września 2016 r. do 31 sierpnia 2021 r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kolskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późń. Zm.) Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu
określone przepisami prawa. W myśl art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późno zm.) stanowisko dyrektora szkoły
powierza organ prowadzący szkołę, którym jest, zgodnie z art. 5c pkt 2, w tym wypadku
Zarządu Powiatu.
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Anrfi'pri

Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu (art. 36a
ust. 2 w/w ustawy). Uchwałą nr 0025.68.88.2016 z dnia 13 kwietnia 2016r. Zarząd Powiatu
Kolskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Św. Mikołaja w Kole. W dniu 18 maja 2016r. odbył się konkurs, w
wyniku którego wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora- Panią Elżbietę Budzińską.
Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 20 l ar w
sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373), do zadań organu
prowadzącego szkołę, należy zatwierdzenie wyników przeprowadzonego konkursu.

Art. 36a ust. 2 ustawy o systemie oświaty stanowi, że kandydata na stanowisko
dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu, zaś kandydatowi nie można
odmówić powierzenia stanowiska dyrektora. Zatem zatwierdzając wyniki konkursu organ
prowadzący zobowiązany jest powołać kandydata wyłonionego w drodze konkursu na
stanowisko dyrektora.
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