
  
       

Zarządzenie Nr 20 /2012 

Wójta Gminy Lądek 

z dnia 31 lipca 2012r. 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Dolanach  

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

z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 36 a ust. 6 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 

września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzenia  

Ministra  Edukacji  Narodowej  i Sportu z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na 

stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej 

(Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm..) zarządzam, co następuje: 

§1 

Powołuję Komisje Konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Przedszkola Gminnego w Dolanach w następującym składzie: 

I. Trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę w osobach: 

1. Arleta Pleśniak   -przewodnicząca Komisji 

2. Anna Suszka   -członek Komisji 

3. Anna Grzelczak  -członek Komisji 

II. Dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny w osobach: 

1. Elżbieta Tomaszewska  -członek Komisji 

2. Mirosław Sip   -członek Komisji 

III. Przedstawiciel rady pedagogicznej przy Przedszkolu Gminnym w Dolanach: 

Ewa Kędziora   -członek Komisji 

IV. Przedstawiciel rady rodziców przy Przedszkolu Gminnym w Dolanach: 

Anna Pawela   -członek Komisji 

V. Przedstawiciel związków zawodowych Związku Nauczycielstwa Polskiego: 

Krzysztof Lewandowski -członek Komisji 

§2 

Komisja pracuje w oparciu o regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia 

§3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lądek 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

   Wójt Gminy                                                                          

/-/ Arleta Pleśniak   



  
       

Załącznik 1                                                                 

do  Zarządzenia nr  20 /2012                                   

z dnia 31 lipca 2012r. 

REGULAMIN KONKURSU                                                                                                                                                 

NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W DOLANACH 

 

§1 

 Regulamin określa tryb i zasady pracy Komisji Konkursowej 

§2 

1. Pracą komisji kieruje Przewodniczący 

2. Przewodniczącym Komisji jest przedstawiciel organu prowadzącego 

§3 

1. Komisja podejmuje uchwały o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata/kandydatów 

do postępowania konkursowego  zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 

składu, w głosowaniu jawnym. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji 

§4 

1. Konkurs odbywa się dwuetapowo 

2. W pierwszy etapie członkowie Komisji zapoznają się z dokumentami złożonymi przez kandydatów  

i orzekają, czy kandydaci spełniają formalne kryteria określone przepisami ustawowymi i aktami 

wykonawczymi 

3. Kandydaci nie odpowiadający kryteriom, o których mowa w ust. 2 nie są dopuszczani do drugiego 

etapu postępowania konkursowego. 

§5 

1. Drugi etap postępowania konkursowego polega na ocenie merytorycznej kandydatów, 

wynikającej z rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez Komisję. 

2. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci przedstawiają swoje programy kierowanie 

przedszkolem. 

3. Celem rozmów jest rozpoznanie predyspozycji i umiejętności kandydatów gwarantujących 

prawidłowe prowadzenie szkoły. 

§6 

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego o którym mowa w §5 Komisja wyłania kandydata na 

stanowisko dyrektora przedszkola 

§7 

1. Każdy z członków Komisji dysponuje podczas głosowania jednym głosem 



  
       

2. Członkowie Komisji oddaja głos na przygotowanych kartach do głosowania 

3. Głosowanie w celu wyłonienia kandydata na dyrektora przedszkola jest tajne. 

4. Konkurs jest rozstrzygnięty, gdy jeden z kandydatów uzyskał w głosowaniu bezwzględną większość 

oddanych głosów 

5. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, Komisja 

przeprowadza druga turę głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci z największą liczbą 

głosów 

6. Jeśli druga tura głosowania nie wyłoni zwycięscy, konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty 

  §8 

1. Z czynności Komisji sporządza się protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji 

2. Przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia organ prowadzący przedszkole o wyniku 

postępowania konkursowego oraz przekazuje temu organowi dokumentacje postępowania 

konkursowego. 

§9 

Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniu 

Komisji.  

§10 

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania konkursowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


