Zarządzenie Nr 220 /2018
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza
w Lesznie
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz z art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami)
i § 2 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) postanawiam:
§1
Powołać komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie w składzie określonym w załączniku Nr 1
do niniejszego Zarządzenia.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji .
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 220 /2018
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie
Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki wyłania się w drodze
konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora. Stanowisko
to powierza się na okres 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to
stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.
Zgodnie z art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w celu
przeprowadzenia konkursu organ prowadzący powołuje komisję konkursową w ustawowo
określonym składzie.
W skład komisji konkursowych wchodzą:
1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę;
2) trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) po dwóch przedstawicieli:
- rady pedagogicznej,
- rady rodziców,
4) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, będących jednostkami
organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie
Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych
wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o
Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie
może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.
Art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe określa, iż zadania i kompetencje organu
prowadzącego określonego w art. 63 ust. 14 wykonuje Prezydent Miasta.
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu
na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej
szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
Prezydent Miasta Leszna wyznacza przewodniczącego komisji konkursowej, który kieruje jej
pracami.
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że do Komisji konkursowej mającej na
celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie
zgłoszono: 3 przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, 3 przedstawicieli organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej i 2 przedstawicieli
Rady Rodziców oraz 3 przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych.
W związku z tym, że łączna ilość przedstawicieli organu prowadzącego szkołę i organu
sprawującego nadzór pedagogiczny nie może być mniejsza niż łączna liczba pozostałych
przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz zakładowych organizacji
związkowych, zgodnie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami), Prezydent Miasta Leszna oraz Kuratorium Oświaty
wskazało po jednym dodatkowym przedstawicielu.
Wyżej wymienione organy delegowały swoich przedstawicieli do komisji
konkursowych .
Opracował:
Wydział Edukacji

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 220 / 2018
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie

Szkoła Podstawowa
nr 4

Przedstawiciele
Miasta Leszna
Przewodniczący:
Lucjan Rosiak
Piotr Jóźwiak

Przedstawiciele
Kuratora Oświaty
Mirosław Andrzej
Grzelczyk
Beata Langner

Grażyna Gabriela
Kuźmińska
Małgorzata Jędrzejczak Maria Alicja Kiczka
Justyna Nowacka

Przedstawiciele
Rady Pedagogicznej
Ewa Krawczyk-Wajgiel

Przedstawiciele
Rodziców
Aneta Bosy

Wiesława Przybylska

Joanna Bartkowiak

Przedstawiciele
Organizacji Związkowych
ZNP
Katarzyna Lajtke
„Solidarność”
Krystyna Tomaszewska
„Solidarność 80”
Janusz Świątkowski

