
ZARZĄDZENIE  NR  75/2019 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE  

  
z dnia  17 czerwca 2019 roku 

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej  
 
 
 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym                           
(Dz. U. z 2019r.  poz.506 ze  zm.)  i  art.63 ust.14 w związku z art.29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia                
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2018r., poz.996 ze zm.)  oraz § 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu                        
na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej 
szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej                      
(Dz. U. z 2017r., poz.1587)- 
     
      zarządza się, co następuje: 
 
 

     § 1.   Powołuje   się   Komisję   Konkursową    w   celu    przeprowadzenia    konkursu                              
na stanowisko Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu. 
     
     § 2.   W skład komisji wchodzą:  
 

1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego w osobach: 
           Pani Agnieszka Głyżewska-Klofik     
           Pani Renata Szewczyk    
           Pani Krystyna Kamińska    
 

2) trzech  przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny  w osobach: 
            Pani  Grażyna Anna Rodek 
            Pani  Elżbieta Pietka  
            Pani  Małgorzata Sieracka  
           
3) dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej  
w Jastrowiu,  w osobach: 
     Pani  Alicja Jakuta  
     Pani  Karina Kuczyńska  
  
4) dwóch przedstawicieli Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2  im. Marii 
Konopnickiej w Jastrowiu,  w osobach: 
     Pani  Magdalena Krężlak-Kłodzińska 
     Pan   Przemysław Cielas     
 

5) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, przy czym     
przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 2  im. 
Marii Konopnickiej w Jastrowiu,  w osobie: 
          Pani  Iwona Magda        
          Pan   Waldemar Jasiak  

     § 3.  Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przedstawiciel organu prowadzącego                        
-  Pani Agnieszka Głyżewska-Klofik.  
 

      



    § 4.  Tryb   pracy   Komisji   Konkursowej   określa   rozporządzenie   Ministra  Edukacji 
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 
publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej 
lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., poz.1587) 
 

     § 5. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy spraw związanych                 
z postępowaniem konkursowym. 
 

     § 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. 
  

 


