
Zarządzenie   N r 62/2015 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  

 z   dnia     09  czerwca   2015 roku 
                                   w sprawie powołania Komisji Konkursowej 
 
   
    Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    
(Dz. U. z  2013r.  poz.594 ze  zmianami)  i  art. 36a ust.6  ustawy z dnia 7 września 
1991 roku  o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004r. Nr 256, poz. 2572  ze zmianami)                              
oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 8 kwietnia 2010 roku                       
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub 
publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 ze 
zmianami) zarządza się, co następuje: 
 
     § 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu                              
na stanowisko Dyrektora  Zespołu Szkół  Samorządowych  w Sypniewie. 
    
  § 2.   W skład komisji wchodzą:  
 
1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego w osobach: 

           Pan   Jerzy Klimczak 
           Pan   Bogdan Osiński 
           Pani  Krystyna Kamińska  

 
2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny  w osobach: 

            Pani Grażyna Rodek 
            Pan  Grzegorz Maciuszko 
           

3) po jednym przedstawicielu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Samorządowych                          
w  Sypniewie, w osobie: 

     Pani Irena Siedlecka  
      

4) po jednym przedstawicielu Rady Rodziców przy Zespole Szkół Samorządowych                       
w Sypniewie,  w osobie: 

     Pani   Monika Dyczkowska     
 

5) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, przy czym     
przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w Zespole Szkół  
Samorządowych  w Sypniewie ,  w osobach: 

          Pani  Małgorzata Mieleszko      
          Pani  Mariola Mikołajczyk  
    

     § 3.  Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przedstawiciel organu 
prowadzącego   -  Pan  Jerzy Klimczak . 

 
     § 4. Tryb pracy Komisji Konkursowej określa rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko 
dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 
konkursowej                        (Dz. U. Nr 60  poz. 373 ze zmianami). 
 
     § 5. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy spraw 
poruszanych na posiedzeniu komisji. 

 



     § 6. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania konkursowego,                
bez względu na wynik postępowania. 
 
     § 7.  Wykonanie zarządzenia powierza się Z-cy Burmistrza Gminy i Miasta 
Jastrowie.  

 
     § 8.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


