
Zarzqdzenie Nr 37/2019

\V6jta Gminy Ostrowek

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie powohinia Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na

stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki w Skrzynnie

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowc (Dz.

U. z2018 r. po/. 996, z 2017 r. pox. 2203, z 2018 r. 1000, 1290, 1669, 2245, z 2019 r. 534,

730, 761) i ij 2 rozpor/.ad/cnia Ministra Edukacji Narodowej /. dnia 11 sierpnia 2017 r,

w sprawie rcgulaminu konkursu na slanowisko dyrektora public/nego przedszkola,

puhlic/nej s/,koly podstawowej. publieznej szkoly ponadpodstawowcj lub publicznej

placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587). w zwiqzku z art.

30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. po/.. 506).

/ar/adzam, co nastcpuje:

s; 1. Powoluje Komisje Konkursovva w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego na

stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej im. Tadeusza Koscius/ki w Skrzynnie.

. § 2. W sklad Komisji. o klorej mowa w § 1 wchodzij:

1) trzej przedstawicielc Gminy Ostrowek w osobach:

a) Andrzej Wojewoda

b) Roman Kamiiiski

c) iaikasz Pawlik

2) trzej pr/cdstawiciele Kuratorium Oswiaty w Lodzi Delegatura w Sicradzu w osobach:

a) Urs/ula Barlolik

b) Dorola Barlos/ek

e) Matgorzata Swiatek-Slonina

3) po dwoch przcdstawicieli:

a) Rady Pedagogicznej w osobach:

- Miroslawa Niepieklo

- Agnieszka Muszyriska

b) Rady Rodzieow w osobach:

- Marta Mikolajezyk

- Marzena Mikolajc/vk



- Wiolcta Witkowska

§ 3. Przewodniczqcym Komisji Konkursowej jest Pan Lukasz Pawlik.

§ 4. Komisja, o ktorej mowa w § 1 dziala w oparciu o zasady okreslonc w rozpor/adzeniu

Ministra Rdukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie rogulaminu konkursu na

stanowisko dyrcktora publicznego pr/edszkola. publicznej szkoty podstawowcj. puhlic/ncj

szkoly ponadpodstawowej lub publicznoj placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§ 5. Komisja, o ktorej mowa w § 1 ulega rozwiazaniu z chwila zakonczenia swojej pracy.

§ 6, /arz^dzcnic wchodzi w zycie / dniem podpisania.
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