
Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  74/CUW/17 

BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁMŻY 

z  dnia 26 czerwca 2017 r. 

 

w  sprawie  zatwierdzenia konkursu wyłaniającego 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. 730 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 i 749) 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. Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2                            

w Chełmży. 

 

 

      § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych                            

w Chełmży. 

 

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Zarządzenie nr 74/CUW.17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 czerwca 2017 r.            

w sprawie zatwierdzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora 

Przedszkola Miejskiego nr 2 w Chełmży. 

 

 Zgodnie  z § 8 rozporządzenia 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 z póź, zm,) 

organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę 

zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs.  W wyniku przeprowadzonego w dniu 20 

czerwca 2017 r. postępowania konkursowego wyłoniony został  kandydat na stanowisko 

dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Chełmży – Pani Dorota Kurkowska, która spełniła 

wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu wynikające z rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 

odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w 

poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, 

poz. 1436 z póz. zm.).  

 


