Z A R Z Ą D Z E N I E 34/08
Wójta Gminy Sadkowice z dnia 9 kwietnia 2008 roku

w sprawie : określenia regulaminu pracy komisji konkursowej przeprowadzającej
konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Sadkowicach

Na podstawie § 119 pkt 3 Statutu Gminy Sadkowice / Uchwała Nr VI/15/03 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 28 kwietnia 2003 roku/ w związku z art. 36 a ust. 3 ustawy z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty / Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572, Nr 273,
poz. 2703, Nr 281, poz. 2781/ i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 23 października 2003 roku /Dz.U. Nr 189, poz. 1855/- zarządzam co następuje :

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin pracy komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs
na Dyrektora Zespołu Szkół w Sadkowicach” prowadzonej przez Gminę
Sadkowice stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Leszek Jankowski

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Sadkowice
Nr 34/08 z dnia 09.04.08r

REGULAMIN
pracy komisji przeprowadzającej konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Sadkowicach
Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz.U.
z 2004 roku Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 z późn.zm./ - ustala się
następujące zasady pracy komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół w Sadkowicach.
§

1

Przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Sadkowicach winno
być poprzedzone ogłoszeniem o konkursie w :
1. prasie
2. poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych
§

2

Celem przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkoły powołuje komisję konkursową,
w skład której wchodzą :
1. po trzech przedstawicieli:
- organu prowadzącego szkołę
- organu sprawującego nadzór pedagogiczny
2. po dwóch przedstawicieli :
- Rady Pedagogicznej
- Rady Rodziców
3. jednego przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej
§

3

Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący.
Przewodniczącego wyznacza organ prowadzący szkołę spośród członków komisji.
§

4

Prace komisji są prowadzone, jeŜeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej
członków.
§

5

W przypadku gdy do konkursu przystępuje współmałŜonek lub krewny pierwszego stopnia
w linii prostej członka komisji, członek ten zostaje wyłączony z prac komisji. Organ
desygnujący wyłączonego członka ma prawo zgłosić innego przedstawiciela.

§

6

Do udziału w konkursie dopuszcza się tylko te osoby, które spełniają wymagania jakie
powinna spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora danej szkoły, wynikające z
Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska
kierownicze w poszczególnych typach szkół /Dz.U. nr 89 poz. 826 i Nr 189, poz. 1854/
§

7

Udział w konkursie mogą brać równieŜ osoby nie będące nauczycielami w czasie
przeprowadzenia konkursu, o ile spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji narodowej z dnia 6 maja 2003 roku /Dz.U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854/
W przypadku wyłonienia kandydata na Dyrektora Zespołu Szkół w Sadkowicach nie
będącego czynnym nauczycielem, naleŜy przed powierzeniem funkcji nawiązać z nim
stosunek pracy na stanowisku nauczyciela tej szkoły.
§

8

Udziału w konkursie nie mogą brać osoby spełniające wymagane kryteria, lecz z powodu
róŜnych aktualnych kar, są pozbawione zajmowania stanowisk kierowniczych.
§

9

Do konkursu moŜe przystąpić nawet jeden kandydat.
§

10

Konkurs przebiega dwuetapowo :
I etap – sprawdzenie czy oferty złoŜone w terminie i czy zawierają wszystkie wskazane w
ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy z dokumentów wynika, Ŝe kandydat spełnia
wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
II etap – ocena przedstawionej przez kandydata koncepcji funkcjonowania i rozwoju zespołu
szkół.
§

11

Oferty złoŜone po terminie, ale nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o
konkursie dokumentów oraz oferty, z których wynika, Ŝe kandydat nie spełnia wymagań
wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są
dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

§

12

Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do
dalszego postępowania konkursowego.

§

13

KaŜdy członek komisji ma prawo zadać kandydatowi dowolną liczbę pytań dotyczących
pracy Zespołu Szkół w Sadkowicach.
§ 14
Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym.
1/ JeŜeli tajne głosowanie dotyczy jednego kandydata, to na karcie do głosowania umieszcza
się nazwisko i słowa „tak”, „nie”. Głosujący swoją wolę oznajmia poprzez zakreślenie
obwódką odpowiedniego wyrazu.
2/ JeŜeli tajne głosowanie dotyczy wielu kandydatów, to na karcie do głosowania umieszcza
się nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej. Wolę głosującego wyraŜa nie skreślone
nazwisko.
§ 15
KaŜdy członek komisji dysponuje jednym głosem. Nie ma głosów wstrzymujących się.
§ 16
Głosowanie przeprowadza trzy osobowa komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków
komisji konkursowej. W/w komisja nie opuszcza miejsca pracy komisji konkursowej.
Wyniki ogłasza i podaje do protokołu przewodniczący komisji skrutacyjnej.
§ 17
Konkurs jest rozstrzygnięty, jeŜeli na jednego z kandydatów oddała głosy co najmniej połowa
obecnych na posiedzeniu członków komisji.
§ 18
W przypadku gdy Ŝaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów, komisja przystępuje
do drugiego głosowania.
Do drugiego głosowania dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej dwa głosy
w pierwszym głosowaniu.
§ 19
Konkurs jest rozstrzygnięty, jeŜeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą
niŜ inni kandydaci liczbę głosów.
§ 20
Organ prowadzący szkołę uniewaŜnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie
w przypadku stwierdzenia :
1/ nieuzasadnionego odrzucenia oferty
2/ przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności
2/3 jej członków
3/ innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na wynik
konkursu

§

21

Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół , który podpisują obecni
członkowie komisji. O wynikach konkursu przewodniczący komisji niezwłocznie
powiadamia organ prowadzący szkołę oraz przekazuje temu organowi dokumentację
postępowania konkursowego.
§ 22
W razie kwestionowania wyników konkursu zainteresowanemu kandydatowi przysługuje
prawo wniesienia pisemnego sprzeciwu do organu prowadzącego w terminie 3 dni od daty
konkursu.
§ 23
Decyzję w sprawie złoŜonego sprzeciwu organ prowadzący rozpatruje w ciągu 14 dni od daty
złoŜenia sprzeciwu, decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.
§ 24
Funkcje Dyrektora Zespołu Szkół powierza organ prowadzący na okres 5 lat lub
w uzasadnionych przypadkach na okres co najmniej 1 roku szkolnego.
§ 25
JeŜeli po rozstrzygnięciu konkursu na jaw wyjdą okoliczności dyskryminujące kandydata to
konkurs zostaje uniewaŜniony.
Kandydatowi nie moŜna powierzyć stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół , jeŜeli organ
sprawujący nadzór pedagogiczny zgłosi umotywowane zastrzeŜenia.
§ 26
Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie i nie naruszające przepisów prawa oświatowego,
po wysłuchaniu członków komisji, rozstrzyga przewodniczący komisji.
§ 27
Regulamin ma zastosowanie do komisji konkursowej powołanej przez Wójta Gminy
Sadkowice, Zarządzeniem Nr 33/08 z dnia 9 kwietnia 2008 roku.

