
ZARZĄDZENIE NR 64.2022 
BURMISTRZA DREZDENKA 

z dnia 8 czerwca 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.), art. 63 ust. 1, 10 i 21 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), § 8 ust. 2 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 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Burmistrz Drezdenka zatwierdza konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Goszczanowie, 
ogłoszony i przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr 47.2022 Burmistrza Drezdenka z dnia 5 maja  
2022 r. 

2. Konkurs został przeprowadzony w dniu 8 czerwca 2022 r. przez Komisję Konkursową powołaną 
Zarządzeniem Nr 53.2022 Burmistrza Drezdenka z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji 
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Goszczanowie. 

§ 2. W wyniku postępowania konkursowego kandydatem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Goszczanowie została Pani Sylwia Dworecka. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Drezdenka 
 
 

Karolina Piotrowska 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z § 8 ust. 2 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 2021 r. poz. 1428) organ prowadzący publiczną szkołę zatwierdza konkurs na dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Goszczanowie. 

Biorąc pod uwagę powyższe wydanie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione. 
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