
 

 

 

UCHWAŁA NR 377/2017 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 04 lipca 2017 r. 

 
 

w sprawie zatwierdzenia konkursu  na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu 

Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

 
 

           Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                      

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 814 z późn. zm.), art. 36 a ust. 2                

w związku z art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 

2016 r., poz. 1943 z poźn. zm.) oraz § 8 ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 8 kwietnia 2010 r., w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej 

szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 

60, poz. 373 z późn. zm.) uchwała się: 

 

§ 1. 

 

Zatwierdza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym 

Dworze Gdańskim  ul. 3 Maja 3 ogłoszony i przeprowadzony na podstawie uchwały Nr 

365/2017 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 maja 2017 roku w 

sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół i 

placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski. 

 
 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 
 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

Starosta 

(-) 

Zbigniew Ptak 



 

UZASADNIENIE 

 

W odpowiedzi na ogłoszony przez organ prowadzący konkurs, na podstawie uchwały                    

Nr 365/2017 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 maja 2017 roku                    

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół i 

placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski wpłynęły dwie 

oferty. 

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 r. Konkurs nie został 

rozstrzygnięty, Komisja Konkursowa w głosowaniu tajnym na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Nr 1  w Nowym Dworze Gdańskim nie wyłoniła żadnego kandydata. 

Zgodnie z § 8 ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 

2010 r., w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub 

publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 

z późn. zm.) organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną 

placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego 

przeprowadzenie w razie stwierdzenia: 

1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego; 

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 

jej członków; 

3) naruszenia tajności głosowania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1; 

4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu. 

Przedstawiony projekt uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, 

zgodny jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.1 Rozwinięty                   

i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO 2.1.6 Podniesienie poziomu                        

i jakości edukacji oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.  

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

  

 

 

 

Starosta 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 


