
ZARZ^DZENIE NR 34/2016
WOJTA GMTNY OSTROWEK

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

w sprawie powolania Komisji Konkursowej w cclu 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 systemic
oswiaty (t.j. Dz. U, 2015 r. poz. 2156 i z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) i § 2 rozporza^dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora publicznej szkory lub publiczncj placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej (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
samorza^dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) zarzajlzam, co nast^puje:

§ 1. PowoHij^ komisj^ konkursowa^ w celu przeprowadzenia poste_powania konkursowego na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkory Podstawowej w Janowie.

§ 2. W sktad Komisji o ktorej mowa w § 1 wchodza_:

1) trzech przedstawicieli Gminy Ostrowck w osobach:

a) Lukasz Pawlik

b) Marek Nawrocki

c) Martyna Bator

2) dwoch przedstawicieli Kuratorium Oswiaty w Lodzi Delegatura w Sicradzu vv osobach:

a) Waldemar Sucherski

b) Ewa Rozga

3) pojednym przedstawicielu

a) Rady Pedagogicznej Szkofy w osobie:

- Malgorzata Wieczorkiewicz

b) Rady Rodzicow w osobie:

- Mana Niepiekto

c) Zwlqzku Zawodowego w osobie:

- Andrzej Jazwiec

§ 3. Przewodnicza.cym 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 Publicznej Szkory Podstawowej w Janowie, ktory stanowi
zal^cznik nr 1 do niniejszego Zarza^dzenia.

§ 5. Komisja, o ktorej mowa w § 1. ulega rozwia^zaniu z chwila^ zakoriczenia swojej pracy.
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§ 6. Zarzajizenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Wojt Gmin

Ryszard Turek
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/ala^cznik Nr 1
do Zarzadzenia Nr 34/2016

W6jta Gminy Ostr6wek
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^, powotanej
Zarzajdzeniem przez Wqjta Gminy Ostrowek w celu przeprowadzenia postepowania
konkursowego na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoty Podstawowej w Janowie.

§2
1. Pracami Komisji kieruje Przewodnicza^cy.
2. Prace komisji s^ prowadzone, jezeli w posiedzeniu bierze udzial co najmmej 2/3 jej czlonkow.

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

skladania ofert przez kandydatow, wskazanego w ogtoszeniu konkursu.
2. Przewodnicza_cy Komisji ustala term in i miejsce posiedzenia Komisji, o czym powiadamia na

pismie cztonkow Komisji oraz kandydatow, nie pozniej niz 7 dni przed terminem
posiedzenia.

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

dopuszczenia kandydata do posttjpowania konkursowego. Uchwala zapada zwykla_
witjkszoscia^ glosow w gtosowaniu jawnym. W przypadku rownej liczby glosow glos
decydujq.cy nalezy do przewodnicza^cego Komisji.

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

wynika, ze kandydat nie spelnia wymagan wskazanych w ogloszeniu konkursu.
3. Przewodniczq.cy Komisji informuje ustnie kandydat6w o dopuszczeniu albo odmowie

dopuszczenia do post^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, wystajuc 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 post^powania

konkursowego dokonuje ich merytorycznej oceny. Ocenle podlega w szczegolnosci
przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoty. Cz^onkowie
komisji moga^zadawac kandydatom pytania.

2. Komisja wylania kandydata na stanowisko dyrektora w gtosowaniu tajnym.
3. Kazdy z cztonkow komisji dysponuje jednym glosem.
4. Czlonkowie Komisji oddaja^ gtosy na kartach do glosowania przygotowanych przez

Przewodnicza^cego Komisji.



5. Kandydat na stanowisko dyrektora zostaje wyJoniony, jezeli jeden z kandydatow otrzyma
bezwzglexlna. wi?kszosc gtosow obecnych na posiedzeniu czlonkow Komisji.

6. Jezeli pierwsze glosowanie nie wyJoni kandydata, a do konkursu przystajiito co najmniej
dwoch kandydatow, przeprowadza si? drugie glosowanie. Do drugiej tury przechodza^ dwaj
kandydaci, ktorzy uzyskali najwi^cej gtosow, a jezeli wedJug powyzszej zasady nie mozna
wyJonic dwoch kandydatow, wszyscy kandydaci, ktorzy uzyskali dwie najwi?ksze liczby
gtosow.

7. Jezeli w drugim gJosowaniu kandydat nie zostanie wyloniony zgodnie z ust.5, Komisja
konkursowa zarza^dza jeszcze jedno glosowanie wedJug regui okreslonych w ust. 6 albo
stwierdza nierozstrzygni^cie konkursu.

§6
1. Z posiedzenia Komisji sporz^dza si? protokoJ, ktory podpisuja^ obecni na posiedzeniu

czlonkowie Komisji.
2. Protokol zawiera w szczegolnosci:

1) sktad komisji,
2) imiona i nazwiska kandydatow na stanowisko dyrektora,
3) uchwal? o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatow do dalszego postepowania

konkursowego wraz z podaniem przyczyn odrzucenia oferty,
4) informacj? o rozmowach przeprowadzonych z kandydatami, pytania zadane kandydatom

w czasie post^powania konkursowego oraz informacj? o udzielonych odpowiedziach,
5) informacje o liczbie glosow uzyskanych przez poszczegolnych kandydatow w kolejnych

glosowaniach,
6) informacj? o wyniku konkursu.

§7
O wynikach konkursu przewodniczq.cy komisji niezwtocznie powiadamia Wqjta Gminy
Ostrowek oraz przekazuje mu dokumentacj? postt^powania konkursowego.

§8
Wqjt Gminy Ostrowek uniewaznia konkurs i zarza^dza ponowne jego przeprowadzenie w
przypadku stwierdzenia:
1. nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do post^powania konkursowego,
2. przeprowadzenia przez Komisj? post?powania konkursowego bez wymaganej 2/3 jej

cztonkow,
3. naruszenia tajnosci gtosowania,
4. innych nieprawidlowosci w poste_powaniu konkursowym, ktore mogly wpryna^c na wynik

konkursu.
§9

Cztonkowie Komisji sâ  zobowi^zani do zachowania w tajemnicy spraw poruszonych na
posiedzeniach komisji.

§10
Komisja ulega rozwi^zaniu z dniem zakoiiczenia poste.powania konkursowego bez wzgl^du na
wynik tego post?powania.


