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Zarządzenie Nr 54/2022

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 29 lipca 2022 roku

sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowiskow

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowogrodzie

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz, 1082 ,
z 2022 r. poz. 655,1079,1116 i 1383), w związku z  § 1 ust. 1 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) zarządza się, co następuje :

§ 1. W celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Nowogrodzie powołuje się komisję konkursową w składzie:

1) po trzech przedstawicieli:

a) organu prowadzącego szkołę:

Krzysztof Pieczka
Tomasz Szablcwski
Karolina Kukowska

b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

st. wiz. Jolanta Kowalewska
st. wiz. Ewa Ignaczak

st. wiz. Jolanta Gruchlik

2) po dwóch przedstawicieli:

a) rady pedagogicznej wyłonionych spośród przedstawicieli rad pedagogicznych:

Gminnego Przedszkola w Nowogrodzie i Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Nowogrodzie

Monika Szyjkowska

Adriana Kwiatkowska

b) rady rodziców wyłonionych spośród przedstawicieli rad rodziców Gminnego
Przedszkola w Nowogrodzie i Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Nowogrodzie

Agnieszka Wiśniewska
Radosław Piekański



3) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek
organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych
wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających
nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania Zespół Szkolno-Przedszkolny
W' Nowogrodzie

Iwona Smużymska - Związek Naucz} cielstwa Polskiego

Maria Gołębiewska - Niezależny Samorządny Zw iązek Zawodowy „SOLIDARNOŚĆ.

§ 2. Na przewodniczącego komisji konkursowej wy^znaczam przedstawiciela organu
prowadzącego

Krz}'sztofa Pieczkę

§ 3. O temiinie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej Przewodniczący powiadomi
członków komisji i kandydatów, nie później niż na  7 dni przed terminem.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/


