
Zarzadzenie Nr 38/2019

Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu przeprowad/enia konkursu na

stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej im. rotmistrza Witolda Piieckiego

w Ostrowku

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

U. z20 I8 r. poz. 996, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. 1000, 1290, 1669, 2245, z 2019 r. 534,

730, 761) i § 2 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie regulaminu konkursu na slanowisko dyrektora publicznego przedszkola,

puhiiczncj szkoty podstawowej, publicznej szkoly ponadpodstawowej lub publicznej

plaeowki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587). w zwiazku z art,

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

zarzadzam, co nastepuje:

§ 1. Powohije Komisjc Konkursowa w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego na

stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej im. rotmistrza Witolda Piieckiego w Ostrowku

. § 2. W sklad Komisji. o ktorej mowa w § 1 wchodza:

1) trzej przedstawiciele Gminy Ostrowek w osobach:

a) Andrzej Wojewoda

b) Roman Kaminski

c) Lukasz Pawlik

2) trzej przedstawiciele Kuratorium Oswiaty w Lodzi Delegatura w Sicradzu w osobach:

a) Urszula Bartolik

b) Dorota Bartoszek

e) Malgorzata Swiatek-Slonina

3) po dwoch pr/edstawicieli:

a) Rady Pedagogicznej w osobach:

- Ala Patyk - Stepicri

- Justyna Matusiak

b) Rady Rodzicow w osobaeh:

- Joanna Wesotowska - Rynkiewicz



§ 3. Przewodniczacym tComisji Konkursowcj jest Pan i.ukasz Pawlik.

§ 4. Komisja, o ktorcj mowa w § I d/iata w oparciu o zasady okreslonc w rozpor/adzcniu

Ministra Kdukacji Narodowcj z dnia 1 1 sierpnia 2017 r. w sprawic rcgulaminu konkursu na

slanovvisko dyreklora publicznego pr/cdszkola. publicznej s/koty podslawowcj, public/ncj

s/.koly ponadpodstawowej lub publicznej placowki ora/ Irybu pracy komisji konkursowcj.

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

§ 6. Zarzqdzcnic wchodzi w zycie z dniem podpisania.


