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UCHWAŁA NR 370/2017                                        

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 19 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu  

na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze 

Gdańskim. 

 

           Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) art. 36 a ust. 6  w związku z art. 5 c 

pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943  

z poźn. zm.) oraz § 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. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.)  uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. 

Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata  

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 3 Maja 3                     

w składzie:   

1. Beata Zawadzka - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

2. Henryk Kuczma -  przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

3. Henryk Ząbek - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

4. Barbara Wasiołka  -  przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku 

5. Andrzej Czernik - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku 

6. Elżbieta Szopińska - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku 

7. Joanna Brucka – przedstawiciel rady pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Nowym 

Dworze Gdańskim 

8. Wojciech Krawczyk – przedstawiciel rady pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w 

Nowym Dworze Gdańskim 

9. Witold Murczkiewicz – przedstawiciel rady rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Nowym 

Dworze Gdańskim 

10. Monika Rybałow – przedstawiciel rady rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Nowym 

Dworze Gdańskim 

11. Elżbieta Markowska – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd 

Oddziału w Nowym Dworze Gdańskim 

12. Tomasz Szczotka – przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w 

Nowym Dworze Gdańskim 
  

§ 2. 

Przewodniczącym komisji konkursowej ustala się Beatę Zawadzką. 
 

§ 3. 

W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji upoważnia się członków komisji  

do wyboru przewodniczącego w głosowaniu jawnym.  
 

§ 4. 

Komisja w swej pracy stosować będzie przepisy 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. Nr 

60 poz. 373 z późn. zm.). 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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UZASADNIENIE 

 

 

 W związku z decyzją Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 maja  

2017 r. w sprawie wszczęcia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, powyżej przedkładam uchwałę w sprawie powołania 

komisji konkursowej.  

Zgodnie z art. 36 a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu organ 

prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie: 

1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę; 

2) trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej, 

4) dwóch przedstawicieli rady rodziców, 

5) po jednym przedstawicielu: 

a) zakładowych organizacji związkowych. 

Na podstawie art. 5 c pkt 2 cytowanej ustawy kompetencja organu prowadzącego należy do 

zadań zarządu powiatu. 

Przedstawiony projekt uchwały Rady 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.  

 

 

Proszę o podjęcie uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


