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Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia .~ ..~ ..:Y.rf.~..~·J.:łr.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkół Technicznych w Kole

oraz

Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica

w Kościelcu

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 814) oraz art. Sc pkt 2 i art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (t.j.: Dz. U z 2016r., poz. 1943, z późno zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzania Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora

publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r., Nr 60,

poz. 373, z późno zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się konkurs na stanowisko:

1. dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło -

ogłoszony i przeprowadzony na podstawie uchwały Nr 0025.125.187.2017 Zarządu

Powiatu Kolskiego z dnia 14 czerwca 2017r.

2. dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława

Staszica w Kościelcu, ul. Kościelna 2, 62-604 Kościelec - ogłoszony i przeprowadzony

na podstawie uchwały Nr 0025.125.188.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14

czerwca 2017r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kolskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE
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Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U
z 2016r., poz. 1943, z późno zm.) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się
w drodze konkursu, a organem do którego kompetencji należy ogłoszenie konkursu jest organ
prowadzący szkołę, czyli Zarząd Powiatu Kolskiego.

Uchwałami nr 0025.125.187.2017 i nr 0025.125.188.2017 z dnia 14 czerwca 2017r.

Zarząd Powiatu Kolskiego ogłosił konkursy na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Technicznych w Kole oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Kościelcu.

W zgodzie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia
2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub
publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r., Nr 60, poz. 373,
z późno zm.) w dniu 20 lipca 2017r. odbyły się posiedzenia komisji konkursowych, w wyniku
których wyłoniono kandydatów na stanowiska dyrektorów.

W związku z prawidłowym przeprowadzeniem konkursu i brakiem zastrzeżeń, na
mocy § 8 ust. 2 w/w rozporządzenia, Zarząd Powiatu Kolskiego zatwierdza konkursy na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum

Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

NACZELNIK
Nydziału Oświaty, Kultury i Sportu
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