
ZARZĄDZENIE  Nr 33/22 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 4 kwietnia 2022 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na 

stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559), art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 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 komisji konkursowej 

(Dz. U. z 2021 r. poz.1428) Wójt Gminy Strzeleczki zarządza co następuje: 

§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach w składzie: 

1) Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę: 

a) Aneta Gonsior, 

b) Łukasz Borsuk, 

c) Gabriela Bartoń; 

2) Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: 

a) Iwona Polewska, 

b) Stanisław Jędrusik, 

c) Jolanta Jaworek; 

3) Przedstawiciele Rady Pedagogicznej: 

a) Małgorzata Kuźnik, 

b) Leonard Kaiser; 

4) Przedstawiciele Rady Rodziców: 

a) Beata Brzank, 

b) Aneta Szkolny. 

§ 2. Funkcję przewodniczącego komisji pełni Pani Aneta Gonsior. 

§ 3. Tryb i zasady pracy komisji konkursowej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 

sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkurs na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej 

szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu komisji 

konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428). 

§ 4. Upoważniam członków komisji konkursowej do przetwarzania danych osobowych zawartych w ofertach 

kandydatów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Strzeleczkach. 

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 Wójt Gminy Strzeleczki 

Marek Pietruszka  
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