
 

 

UCHWAŁA NR 46/2022                                        

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie uchylenia uchwał w sprawie powołania komisji konkursowych w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w powiatowych placówkach 

oświatowych. 

 

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

powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 63 ust. 14 i ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z 

późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w 

sprawie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, 

publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej 

placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1428) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

Traci moc Uchwała Nr 35/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 

marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim 

  

§ 2. 

 

Traci moc Uchwała Nr 36/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 

marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym 

Dworze Gdańskim 

 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

  Starosta  

        (-) 

Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku z brakiem ofert konkursowych na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w 

Nowym Dworze Gdańskim i Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej w Nowym 

Dworze Gdańskim, zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie 

powołania komisji konkursowych dla ww. placówek.  

 

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu organ 

prowadzący szkołę lub placówkę powołał 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 reprezentatywnych związków zawodowych. 

 

W przypadku nie zgłoszenia się kandydatów do konkurs lub nierozstrzygnięcia konkursu 

organ prowadzący może: 

 zgodnie z art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) powierzyć stanowisko dyrektora ustalonemu, w 

porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej albo 

 przeprowadzić ponownie konkurs na stanowisko dyrektora na podstawie art. 63 ust. 3 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z 

późn. zm.) albo 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zgodna 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.  

 

 

 

 

   Starosta  

        (-) 

Jacek Gross 

 


