
Zarządzenie  Nr  70 /2012 
Burmistrza  Drezdenka 

z dnia 07 sierpnia 2012 roku   

 
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko   
                    dyrektora Szkoły Podstawowej w Gościmiu. 

 

 
Na podstawie art. 36a, ust. 6  w związku z art.5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 
systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 
zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją” w celu przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gościmiu w składzie: 
 

1.  Przedstawiciele organu prowadzącego: 
a/ Krzysztof Jaśków - przewodniczący 
b/ Krzysztof Siuda 
c/ Włodzimierz Zarzyński 

2.  Przedstawiciele Kuratorium Oświaty: 
a/ Ewa Jałowy 
b/ Agnieszka Beszczyńska 

3.  Przedstawiciele Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Gościmiu 
a/ Joannę Kalina 

4.  Przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gościmiu 
a/ Marta Sznajder 

 5.  Przedstawiciele związków zawodowych 
  a) Włodzimierz Sapór – przedstawiciel MKOiW NSZZ „Solidarność” 
  b) Zdzisław Piątek – przedstawiciel Zarządu Oddziału ZNP 
 
§ 2 

Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia swej pracy. 

 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Zarządzenie Nr .................... 
Wójta Gminy .................... 

z dnia .................... 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 1 w .................... 
Na podstawie art. 36a ust. 6, w związku z art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządzam co następuje: 
§ 1 

Powołuję komisję konkursową, zwaną dalej "Komisją" w celu przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w .................... . 
w składzie: 

1) przewodniczący: - przedstawiciel Gminy ...................., 
2) sekretarz: - przedstawiciel Gminy ...................., 
3) członkowie: - przedstawiciel Gminy ...................., 
4) przedstawiciel ................... Kuratora Oświaty, 
5) przedstawiciel .................... Kuratora Oświaty, 
6) przedstawiciel Rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1, 
7) przedstawiciel Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1, 
8) przedstawiciel MOZPO NSZZ "Solidarność", 
9) Przedstawiciel ZNP. 

§ 2 
Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia swej pracy. 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


