ZARZĄDZENIE NR 81/2017
BURMISTRZA OPALENICY
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłąniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.
poz. 446), art. 36a ust. 6 w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954,1985, 2169 oraz z 2017 poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji
narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z póżn. zm.) w sprawie regulaminu konkursu na
stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej zarządzam,
co następuje:
§ 1. Powołuję komisję konkursową, zwaną dalej "Komisją", w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy w składzie:
1) Dorota Pierzyńska - przedstawiciel organu prowadzącego,
2) Katarzyna Cecuła - przedstawiciel organu prowadzącego,
3) Eugeniusz Wojtkowiak - przedstawiciel organu prowadzącego,
4) Agnieszka Duszyńska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
5) Barbara Zatorska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
6) Dorota Śliwińska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
7) Anna Kurek - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Opalenicy;
8) Hanna Gmerek - Przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Opalenicy;
9) Kamila Kryś - Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Opalenicy;
10) Michał Zbierski - Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Opalenicy;
11) Dobrosława Łuczewska - Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.
§ 2. Na przewodnicvzącego komisji konkursowej wyznaczam Panią Dorotę Pierzyńską.
§ 3. Obrady komisji są poufne. Członkowie komisji mają obowiązek zachowania tajemnicy.
§ 4. Komisja działa w oparciu o zasdy określone w Rozporządzeniu Ministra EDukacji Narodowej z dnia
8 kwietnia 2010 r. w sprawi regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz.373 z późn. zmianami).
§ 5. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia pracy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie
Art. 36 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty określa tryb powierzenia stanowiska dyrektora
szkoły lub placówki. Burmistrz Opalenicy ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. A.
i Wł. Niegolewskich w Opalenicy. W oparciu o art. 36 a ust. 6 w/w ustawy pisemnie zwrócono się do
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz organizacji związkowej działającej
na terenie szkoły o wyznaczenie przedstawicieli do Komisji Konkursowej i wyznaczono przedstawicieli Gminy
Opalenica. W związku z powyższym podjęcie zarządzenia należy uznać za zasadne.
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