
Zarzijdzcnie Mr 46/2019

Wojta Gminy Ostrovvek

/dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie powolania Komisji Konkursowej

w cclu pr/,cpr<mad/enia konkursu na stanowisko

dyrcktora S/.koIy Podstawowej im. rotmistr/a Witolda Pileckiego w Ostrowku

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

U. z2018 r. poz. 996, 7 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. 1000, 1290, 1669, 2245, 7.2019 r. 534,

730. 761) i § 2 rozporza^lzenia Minislra Edukacji Narodowej z dnia 11 sicrpnia 2017 r.

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publiczncgo przedszkola.

publiczncj szkoly podstawowcj, publicznej szkoly ponadpodstawowej lub publicznej

placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), w zwia/ku / art.

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

zar/ad/am. co nastcpuje:

$ 1 . Powolujq: Komisje Konkursowq w cclu przeprowadzcnia postcpowania konkursowcgo na

stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrowku.

§ 2. W sklad Komisji, o ktorej mowa w § 1 wchodz^:

1) trzej przedstawiciele Gminy Ostrowek w osobach:

a) Miec/,yslaw Pawlak

b) Andrzej Wqjewoda

c) Lukasz Pawlik

2) trzej prxedstawiciele Kuratorium Oswiaty w Lodzi Delegalura w Sieradzu w osobach:

a) Malgorzata Swi^tek-Slonina

b) Ircna Wydmuch

c) Urszula Bartolik

3) po dwoch przedstawicieli:

a) Rady Pedagogicznej w osobach:

- Ala Patyk - Stepieh

- Justyna Matusiak

b) Rady Rodzicow w osobach:

- Joanna Wesotowska - Rynkiewicz

- Wiolcta Witkowska



§ 3. Przewodnicz^cym Komisji Konkursowej jest Pan -Lukas/ Pawlik.

§ 4. Komisja, o ktorej mowa w § 1 dziala w oparciu o zasady okreslone w rozporzadzemu

Minislra Edukacji Narodowej z dnia 11 sicrpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na

stanowisko dyrcktora publicznego przcdsxkola. publicznej szkoly podstawowej, publicznej

szkoly ponadpodstawowej lub publicznej placowki ora/. Irybu pracy komisji konkursowej.

§ 5. Komisja, o ktorej mowa w § 1 ulega rozwiazaniu z chwilq zakoiiczenia swojej pracy.

§ 6. /arzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.


