
/,AR/,AI)/rNIF NU 34/21116
WOJTA GM1NY OSTROWEK

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Publicznej Szkoly Podstawowej w Janowie

Na podstawie art. 36a ust. 6, w zwiazku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie
oswiaty (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2156 i z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) i § 2 rozporzadzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora publicznej szkoly lub public/nej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowcj (Dz.U. z 2010
r. Nr 60 poz. 373 i z 2011 r. Nr 254 poz. 1525) w zwiazku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorzajJzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) zarzadzam, co nastejnije:

§ 1. Powoluj? komisje konkursowa^ w celu przeprowadzenia post^powania konkursowego na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoly Podstawowej w Janowie.

§ 2. W sklad Komisji o ktorej mowa w § 1 wchodzaj

1) trzech przedstawicicli Grniny Ostrowek w osobach:

a) Lukasz Pawlik

b) Marek Nawrocki

c) Martyna Bator

2) dwoch przedslawicieli Kuratorium Oswiaty w Lodzi Delegatura w Sieradzu w osobach:

a) Waldemar Sucherski

b) Ewa Rozga

3) po jednym przedstawicielu

a) Rady Pedagogicznej Szkoly w osobie:

- Malgorzata Wieczorkiewicz

b) Rady Rodzicow w osobie:

-MartaNiepieklo

c) Zwiajzku Zawodowego w osobie:

- Andrzej Jazwiec

§ 3. Przewodniczacym Komisji Konkursowej jest Pan Lukasz Pawlik

§ 4. Komisja, o ktorej mowa w § 1 wykonuje swoja^ prac? na podstawie Regulaminu Pracy Komisji
Konkursowej na stanowisko Dyrektora PubHcznej Szkoly Podstawowej w Janowie, ktory stanowi
zal^cznik nr I do niniejszego Zarzqdzenia.

§ 5. Komisja, o ktorej mowa w § 1, ulega rozwiazaniu z chwila^zakoriczenia swojcj pracy.
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§ 6. Zarzajizeme wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Wojt Gminy

zard Turck
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Nr 1
do Zarza_dzenia Nr 34/2016

Wbjta Gminy Ostrdwek
z dnia 12 sierpnia 2016 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W JANOWIE

§1
Regulamin okresla tryb i zasady pracy Komisji Konkursowej, zwanej dalej Komisja^, powolanej
Zarza_dzeniem przez Wojta Gminy Ostrowek w celu przeprowadzenia poste.powania
konkursowego na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkofy Podstawowej w Janowie.

§2
1. Pracami Komisji kieruje Przewodnicza_cy.
2. Prace komisji sq. prowadzone, jezeli w posiedzeniu bierze udzial co najmniej 2/3 jej czlonkow.

§3
1. Posiedzenie Komisji odbywa si? nie pozniej niz w ciaj*u 14 dni roboczych od uptywu terminu

sktadania ofert przez kandydatow, wskazanego w ogloszeniu konkursu.
2. Przewodnicz^cy Komisji ustala termin i miejsce posiedzenia Komisji, o czym powiadamia na

pismie czlonkow Komisji oraz kandydatow, nie p6zniej niz 7 dni przed terminem
posiedzenia.

§4
1. Komisja, na podstawie zlozonej oferty, podejmuje uchwal? o dopuszczeniu lub odmowie

dopuszczenia kandydata do post^powania konkursowego. Uchwala zapada zwykta_
wi?kszoscia_ giosow w gtosowaniu jawnym. W przypadku rownej liczby glosow glos
decyduja^cy nalezy do przewodnicza^cego Komisji.

2. Komisja podejmuje uchwal? o odmowie dopuszczenia kandydata do post^powania
konkursowego, jezeli:
1) oferta zostata zlozona po terminie,
2) oferta nie zawiera wszystkich dokumentow wskazanych w ogtoszeniu konkursu, z oferty

wynika, ze kandydat nie spelnia wymagaii wskazanych w ogloszeniu konkursu.
3. Przewodnicza_cy Komisji informuje ustnie kandydatow o dopuszczeniu albo odmowie

dopuszczenia do postt^powania konkursowego.
4. Kandydat, ktoremu odmowiono dopuszczenia do post^powania konkursowego, moze, w

terminie 3 dni od otrzymania ustnej informacji o odmowie dopuszczenia do post^powania
konkursowego, wystapic z pisemnym wnioskiem o podanie przyczyn odmowy.

5. Przewodnicza^cy Komisji informuje kandydata na pismie o przyczynach odmowy
dopuszczenia do post^powania konkursowego w terminie 7 dni od dnia zlozenia wniosku.

§5
1. Komisja, po rozmowie z kazdym z kandydatow dopuszczonych do postepowania

konkursowego dokonuje ich merytorycznej oceny. Ocenie podlega w szczegolnosci
przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoly. Czlonkowie
komisji moga^zadawac kandydatom pytania.

2. Komisja wytania kandydata na stanowisko dyrektora w gtosowaniu tajnym.
3. Kazdy z czlonkow komisji dysponuje jednym gtosem.
4. Czlonkowie Komisji oddaja^ glosy na kartach do glosowania przygotowanych przez

Przewodnicz^cego Komisji.
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