
Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  66/CUW/17 

BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁMŻY 

z  dnia 1 czerwca 2017 r. 

 

w  sprawie  powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko 

dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Chełmży. 

 

       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 731 i 935) oraz art. 36a ust. 6 ustawy z 

dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 

oraz z 2017 r. poz. 60) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 

kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły 

lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 

373 oraz  z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) zarządzam, co następuje: 
 

      § 1.  W celu  przeprowadzenia konkursu na stanowisko  dyrektora Przedszkola Miejskiego 

nr  2  w Chełmży powołuję  komisję konkursową w składzie :  

 

1.  Marek  Kuffel             -  przewodniczący, 

2.  Janusz Wilczyński      -  przedstawiciel  organu prowadzącego, 

3.  Iwona Konicka           -  przedstawiciel  organu prowadzącego, 

4.  Irena Zielińska            - przedstawiciel  organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

5.  Monika Skałecka        - przedstawiciel  organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

6.  Dariusz Zagórski        - przedstawiciel  organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

7.  Danuta Bukowska      -  przedstawiciel  Rady Pedagogicznej, 

8. Ilona Marszałkowska  - przedstawiciel  Rady Pedagogicznej, 

9.  Anna Kowallek            -  przedstawiciel  Rady  Rodziców, 

10. Paweł Zdrojewski      - przedstawiciel  Rady  Rodziców, 

11. Katarzyna Szwarc- Kręciszewska   -  przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

12. Jerzy Wiśniewski  - przedstawiciel  NSZZ „Solidarność”. 

 

     §  3. Wykonanie zarządzenia powierzam  przewodniczącemu komisji konkursowej     

 

     §  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

do Zarządzenia Nr 66/CUW/2017 Burmistrza Miasta  Chełmży z dnia 1 czerwca                    

2017  r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydata  na 

stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Chełmży. 

 

 W związku z kończącą się w dniu 31 sierpnia 2017 r. kadencją dyrektora Przedszkola 

Miejskiego nr 2 w Chełmży, organ prowadzący zobligowany jest do przeprowadzenia 

procedury konkursowej.  

W tym celu powołano zgodnie z art. 36 a ust. 6 ustawy o systemie oświaty komisje 

konkursową, w skład której wchodzą: 

1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego placówkę, 

2) trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

3) po dwóch przedstawicieli: 

a) rady pedagogicznej, 

b) rady rodziców. 

4. po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych. 

 Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 

publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej 

 

 

 

 


