
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.33.2022 

 BURMISTRZA MIASTA ŁASKARZEW 

z dnia 20 lipca 2022 roku 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Nr.2 w Łaskarzewie  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) oraz art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1082) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na  stanowisko 

dyrektora  Zespołu Szkół  Nr. 2 w Łaskarzewie , w składzie określonym w załączniku do niniejszego 

zarządzenia 

                                                             § 2 

 1.Członkom Komisji Konkursowej niebędącym pracownikami Urzędu Gminy, poleca się 

przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań komisji, o których mowa w § 1, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

2. Członkowie Komisji, o których mowa w ust. 1 składają oświadczenia w formie pisemnej o 

zachowaniu tajemnicy w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących 

realizacji zadań komisji. 

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi  Miasta Łaskarzew . 

 

§ 4 

 

Komisja ulega rozwiązaniu, gdy jej członkowie wypełnią zadania należące do komisji. 

 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Załącznik do Zarządzenia 

                                                                                                    Nr OR.005.33.2022  

                                                                                                    Burmistrza Miasta Łaskarzew 

                                                                                                    z dnia 20  lipca 20202 roku. 

 

 

  

 

Skład Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Nr. 2 w Łaskarzewie 

 

1. Henryk Dąbrowski- przewodniczący (przedstawiciel organu prowadzącego); 

 

2. Magda Wojdyga    - członek ( przedstawiciel organu prowadzącego); 

 

3. Krystyna Górska    - członek (przedstawiciel organu prowadzącego); 

 

4. Wioletta Mendyk   - członek (przedstawiciel organu prowadzącego); 

 

5. Iwona Tomczak     - członek   (przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny)        

 

6. Grażyna Staręga    -  członek ( przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny) 

 

7. Mariusz Bułasa      - członek  (przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny) 

 

8. Krystyna Więcławek- członek (przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny) 

 

9. Bożena Niewczas    - członek ( przedstawiciel Rady Pedagogicznej); 

 

10. Agnieszka Komorowska -członek ( przedstawiciel  Rady Pedagogicznej); 

 

11. Ewa Soszka           - członek ( przedstawiciel Rady Rodziców); 

 

12. Izabela Paszkowska- członek( przedstawiciel Rady Rodziców); 

 

13. Przemysław Stępniewski- członek ( przedstawiciel związku zawodowego  NSZZ                                 

„ Solidarność”) 

 

14. Jerzy Winek          - członek ( przedstawiciel związku zawodowego „Solidarność” -80). 

  

15. Halina Poszytek    - Członek ( przedstawiciel związku zawodowego ZNP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ WYŁANIAJĄCEJ 

KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 w 

Łaskarzewie 

Postanowienia wstępne. 

§ 1 

Regulamin określa tryb i zasady pracy Komisji Konkursowej zwanej dalej Komisją. 

                                                                              § 2 

Komisja rozpoczyna pracę niezwłocznie po upływie terminu składania ofert dotyczących udziału w 

konkursie. 

                                                                              § 3 

W skład komisji wchodzi: 

1. po czterech przedstawicieli: 

a) Miasta Łaskarzew, tj. „organu prowadzącego”, 

b) Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach, tj. „organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny”. 

2. po dwóch przedstawicieli: 

a) Rady Pedagogicznej Szkoły, 

b) Rady Rodziców, 

3. po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel 

związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy, 

(zgodnie z art. 36a, ust. 5 ustawy o systemie oświaty) 

 

                                                                      ROZDZIAŁ II 

Postanowienia organizacyjne. 

§ 4 

Członkiem Komisji nie może być: 

a) małżonek osoby kandydującej na dyrektora, 

b) krewny w linii prostej bez ograniczeń oraz krewny w linii bocznej 

pierwszego stopnia osoby kandydującej na dyrektora, 

c) osoba kandydująca w danym roku szkolnym w konkursie na stanowisko 

dyrektora w tej samej lub innej szkole. 

§ 5 

Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący. 



§ 6 

Komisja na pierwszym posiedzeniu wyłania ze swego grona w trybie przez siebie ustalonym 

protokolanta oraz określa terminarz swej pracy. 

§ 7 

1. Uchwały Komisji są ważne, jeżeli w posiedzeniu Komisji bierze udział co najmniej 2/3 jej składu. 

2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem § 

11 ust.2. 

3. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji. 

 

                                                                    ROZDZIAŁ III 

Tryb i zasady pracy Komisji . 

§ 8 

1. Konkurs odbywa się dwuetapowo. 

2. W pierwszym etapie członkowie Komisji zapoznają się z dokumentami złożonymi przez 

kandydatów i orzekają, czy kandydaci spełniają formalne kryteria określone przepisami prawa. 

3. Kandydaci nie odpowiadający kryteriom, o jakich mowa w ust. 2 są powiadamiani pisemnie o 

niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania konkursowego. 

§ 9 

1. Drugi etap postępowania konkursowego polega na ocenie merytorycznej kandydatów wynikającej 

z rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez Komisję. 

2. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci: 

a) przedstawiają swoje programy kierowania szkołą z uwzględnieniem zamierzeń dydaktyczno – 

wychowawczych, kadrowych, finansowo – gospodarczych, współpracy z nauczycielami i rodzicami 

oraz organizacjami społecznymi działającymi w środowisku, 

b) udzielają odpowiedzi na pytania członków Komisji, w zakresie realizacji zadań statutowych 

szkoły/ przedszkola. 

3. Celem rozmów kwalifikacyjnych jest rozpoznanie predyspozycji i umiejętności kandydatów 

gwarantujących prawidłowe prowadzenie szkoły. 

§ 10 

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego o jakim mowa w § 9, Komisja wyłania kandydata na 

stanowisko dyrektora w drodze głosowania. 

§ 11 

1. Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem. 

2. Głosowanie w celu wyłonienia kandydata na dyrektora jest tajne. 



3. Członkowie Komisji oddają głosy na przygotowanych przez Przewodniczącego opieczętowanych 

kartach do głosowania z wypisanymi w kolejności alfabetycznej nazwiskami i imionami kandydatów 

w następujący sposób: 

„za” pozostawia jedno nazwisko nie skreślone, 

„przeciw” skreśla nazwisko i imię /nazwiska/, 

„wstrzymuję się” przekreśla kartę na krzyż /X/. 

4. Głos oddany w inny sposób niż określony w ust. 3 uznaje się za nieważny. 

5. Głosowanie odbywa się również, jeżeli do konkursu przystępuje jeden kandydat. 

§ 12 

1. Konkurs jest rozstrzygnięty, gdy jeden z kandydatów uzyskał w głosowaniu bezwzględną 

większość ważnie oddanych głosów przez osoby obecne tego dnia i biorące udział w głosowaniu. 

2. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, Komisja 

przeprowadza drugą turę głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszej turze 

głosowania uzyskali największą / w tym równą / liczbę głosów, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W sytuacji gdy w pierwszej turze głosowania więcej niż dwóch kandydatów uzyska największą 

równą liczbę głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie. 

4. Jeżeli trzecia tura głosowania nie wyłoni zwycięzcy – konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty. 

§ 13 

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki konkursu. 

§ 14 

1. Z czynności Komisji sporządza się protokół podpisany przez protokolanta i Przewodniczącego 

Komisji. 

2. Przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje protokół Burmistrzowi Miasta wraz z 

dokumentacją konkursu. 

§ 15 

Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na 

posiedzeniach Komisji. 

 

                                                                     ROZDZIAŁ IV 

Postanowienia końcowe. 

§ 16 

1. Na decyzję Komisji o niedopuszczeniu kandydata do drugiego etapu postępowania konkursowego 

służy mu prawo wniesienia sprzeciwu do Burmistrza Miasta Limanowa w terminie 3 dni od daty 

doręczenia pisma, o którym mowa w § 7 ust. 3. 



2. Burmistrz Miasta przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 7 dni od wniesienia 

sprzeciwu. 

3. Na czas postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 2, drugi etap postępowania 

konkursowego zostaje wstrzymany. 

§ 17 

1. Konkurs może być unieważniony, jeżeli został naruszony regulamin konkursu lub po jego 

rozstrzygnięciu wyszły na jaw okoliczności dyskwalifikujące kandydata albo zaistniały inne 

przesłanki uniemożliwiające powierzenie kandydatowi funkcji dyrektora. 

2. O unieważnieniu konkursu decyduje Burmistrz Miasta Łaskarzew: 

a) z własnej inicjatywy 

b) na uzasadniony pisemny wniosek: 

– członka komisji 

– kandydata biorącego udział w konkursie. 

§ 18 

Dokumentację konkursową stanowią: 

a) protokół z przebiegu konkursu, 

b) karty do głosowania, 

c) upoważnienie członków Komisji. 

§ 19 

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania konkursowego bez względu na 

wynik tego postępowania. 
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