
ZARZĄDZENIE  Nr 421/18 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 10 maja 2018 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata  

na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)1) , art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)2) i § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 

sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej 

szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 

konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Dobrej. 

§ 2. W skład komisji konkursowej powołuje się następujące osoby: 

1) Urszula Matysek - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący Komisji; 

2) Łukasz Borsuk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, członek Komisji; 

3) Kornelia Woś - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, członek Komisji; 

4) Stanisław Jędrusik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek Komisji; 

5) Tomasz Kowalski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek Komisji; 

6) Karolina Noga - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek Komisji; 

7) Mirela Hoffert - przedstawiciel rady pedagogicznej, członek Komisji; 

8) Renata Król - przedstawiciel rady pedagogicznej, członek Komisji; 

9) Sylwia Duda - przedstawiciel rady rodziców, członek Komisji; 

10) Ewa Pawliczek - przedstawiciel rady rodziców, członek Komisji. 

§ 3. Komisja konkursowa działa w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej 

szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 

konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587). 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego ww ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130. 
2) Zmiany tekstu jednolitego ww ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 949 i poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 650. 
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