
ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2015 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 5 maja 2015r. 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościerzynie 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                    

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 36 a ust. 6 w związku z art. 5c pkt. 2 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  

z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie 

regulaminu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 

konkursowej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373)  

zarządzam, co następuje: 

 
§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Kościerzynie w następującym składzie : 

1. Alicja Kirstein – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji, 

2. Jarosław Laska – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, 

3. Anna Kroll - Świderska – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, 
4. Halina Uchman – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
5. Jolanta Kowalewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
6. Wioleta Troka - Cieszyńska -  przedstawiciel rady pedagogicznej, 
7. Marlena Pirch – przedstawiciel rady rodziców, 
8. Tomasz Derra- przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
9. Michał Gurowski – przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników 

Oświaty i Wychowania Ziemi Kościerskiej. 
 
§ 2.  Posiedzenie komisji konkursowej odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu 

terminu składania ofert przez kandydatów.  

§ 3.  Komisja konkursowa pracuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 

kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub 

publicznej placówki oraz  trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373). 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  Michał Majewski 

  Burmistrz Miasta Kościerzyna 

 


