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Wójta Gminy Krasocin 

z dnia 4 czerwca 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz 

2 rozporządzenia 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 2017 r. poz. 1587 ze mi.) zarządzam, co następuje: 

*1 

Powołuje się  Komisję  Konkursową  do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie w składzie: 

l)Pani Irena Kuśmierczyk - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący Komisji, 

2)Pani Dorota Marcinkowska - przedstawiciel organu prowadzącego, 

3)Pani Iwona Dusza - przedstawiciel organu prowadzącego, 

4)Pani Izabela Skowron-Jędralska -„przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

5)Pani Urszula Bielej ec-Omietańska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

6)Pan Sławomir Krzysztofik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

7)Pani Teresa Szczepańska - przedstawiciel rady pedagogicznej, 

8)Pani Justyna Michałek - przedstawiciel rady pedagogicznej, 

9)Pani Joanna Drej - przedstawiciel rady rodziców, 

10)Pani Jolanta Kowalczyk - przedstawiciel rady rodziców, 

1 l)Pani Alina Arczewska - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Tryb oraz zasady pracy Komisji Konkursowej określają  przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 

publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej 

lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. 

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 	
WÓJT MINY 

Ireneusz Tcińsk 



Uzasadnienie 

Ze względu na upływający - w dniu 31 sierpnia 2021 r. - termin powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie zachodzi konieczność  przeprowadzenia 

zgodnie z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe konkursu w celu 

wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w/w szkole. 


