
Zarządzenie  Nr VIII/18 

Burmistrza Pyzdr 

z dnia 20 marca 2018 r. 

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na  

  stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach. 

 

Na podstawie 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 z późn.zm.) oraz 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) oraz art. 30 ust 1 i ust. 2 pkt. 5 

ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z  późn.zm.) zarządzam 

co następuje: 

 

 

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach  

w następującym składzie: 

1. Wioletta Topór-Mench - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący  

  Komisji 

2. Anna Wojciechowska -  przedstawiciel organu prowadzącego, członek Komisji 

3. Ewa Kubacka  -  przedstawiciel organu prowadzącego, członek Komisji 

4. Sława Mrożek  - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  

                członek Komisji 

5. Arleta Nowak  -  przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

                członek Komisji  

6. Kazimierz Baczyński  - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

   członek Komisji 

7. Grażyna Mazur   - przedstawiciel rady pedagogicznej, członek Komisji 

8. Anna Smardzewska   - przedstawiciel rady pedagogicznej, członek Komisji 

9. Ewa Marczak   - przedstawiciel rady rodziców, członek Komisji 

10. Halina Iberflus   - przedstawiciel rady rodziców, członek Komisji 

11. Mariola Wilińska   - przedstawiciel ZNP, członek Komisji 

12. Ewa Wiśniewska   - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”, członek Komisji. 

§ 2. Komisja przeprowadzi konkurs w oparciu o regulamin określony w rozporządzeniu 

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 2017r., poz. 1587) 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 


