
ZARZĄDZENIE  NR 71/2022 

WÓJTA GMINY WIERZBICA 

z dnia 13 lipca 2022 roku 

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudzie Wielkiej  

 

 

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U.  

z 2021 r., poz.1082 i poz. 762, z 2022 r., poz. 655, 1079 i 1116) oraz § 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku 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 2021 r., poz. 1428) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, 1005 i 1079 ) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudzie Wielkiej w składzie: 

 

1) Renata Leśniewska - Grzywacz -   przedstawiciel organu prowadzącego, 

2)  Jolanta Szkopek     – przedstawiciel organu prowadzącego, 

3)  Marzena Szklarska - przedstawiciel organu prowadzącego, 

4) Wojciech Nalberski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

5) Grażyna Syta - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

6) Iwona Losz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

7) Magdalena Gołębiowska – przedstawiciel rady pedagogicznej, 

8) Małgorzata Piszczek – przedstawiciel rady pedagogicznej, 

9) Marta Kwiecień – przedstawiciel rady rodziców, 

10) Emila Sadkowska – przedstawiciel rady rodziców, 

11) Anna Piątek – przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, 

12) Marek Motyka - przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej.  

 

§ 2. Na przewodniczącego komisji konkursowej wyznaczam Panią Renatę Leśniewska-

Grzywacz. 

 

§ 3. Zadaniem komisji konkursowej jest przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudzie Wielkiej. Tryb oraz zasady pracy komisji 

konkursowej określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 

sierpnia 2017 roku 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 2021 r., poz. 1428). 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Wójt Gminy Wierzbica 

/-/ Zdzisław Dulias 

 


