
złrządzenie Nr 19/2008
Burnistrz' Kałuszyn!

z dnir 2 czerwca 2008 roku

w sprawie okreś|eni' regu|aninu konkursu na kaDdyd't9 Da stanowisko
dyrektor. Prz€dszko|a w Ka|usfyDie oraf powoł'ni. konisji
koDkursowei.

Na podstawie art' 36 a ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 7 września I99l roku o
systemie o]łwiaty /Df. U. Nr 256, poz. f572 z 2oo4 t. z pó^. miarlafi:,/
zrządn się' co nasĘpuje :

$1.

okjeJs. się rcgu]am;n kontusu na kłldydaE na sEnowisko dyrckors
Prćdszko|a w Kałus4nje s brłnieniu Ustalon)m w /ałącaiku do Dżądzeni€'

$2.

Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stmowisko
dyr€klola PŹedszkola w Kafus4de rv nasĘ)ującym składzi€ :

i . zofia wołkiewicz - przedstawioiel Grniny - przewodnicząca konisji,
2' Elżbieta strycąńska- pŹenstawiciel Gminy -izłonek komisji,
3. Jolaltacójska . pcedsLąviciel Gminy cŹon€k komisii'
4' Jmin. Ko$a]ska . pżedslswiciel Rmlora oświary - c,lóneł komisji.
5' Renata Bontion - Przdstawiciel Kuratora oświa' _ członek komisji,
6' Katarz}ro Że]ichowska. pzedstańciel Kuratora oświary - członek - '

komisji,
7. stanisława Bakuła - prredstawiciel Rady Pedagogicznej cz.łonek

komisii.
8. Renata Roguska

9. KataŹrTa Belśka
lo.Ed}ta zagóBka
i 1 'Ronan Jaguścik

. przedstawjciel Rady Pedagogica1ej - człon€k
komisji,

. przedstawiciel Rady Rodziców - c'onek konisii,

. prZdstawici€i Rady Rodziców - członek komisjl,

. przedsiawicieI zwiąfków faqodow}ch czloneL
konisji.



03.

wykonani€ zażądzenia powieEa $ię p-zewodniczącćj komisji ko rulov/€j'

$4.

7'Eądzłnie łłhod,i v żry.ie z dni€m podjęcia.

B U RMUISTRZ



Regulrnin
prżeprowadz€nia konkursu na k'ndydat'

na sblowisko dyrektom PrzedŚzko|a w Kałuszynie

I. ogłoszenie korkursu

l . Konkurs na kaldydata na st2nowisko d)Tektora Przedszkola w KałuszFi€
eany dale.j 

''ko!ku$em" o.ganizuje i ogłasza Bumist.z Kałuszym'
2. Ko'kurs ogłasfa się w prasie o zasięgu lokalnyn i r€gionaiDym oraz na

lab|icy og|oszen Urędu \4iejokiego w Ka]us,}Tie.
3. w ogłoseniu o konkursie ok€śia się szczegółow€ wymagalia siawian€

kandydatom zgodnie z obowiqłującymi przepisami oru wskazuje
dokunenly, do których złożenia abowiązany jest kandydat.

. Powołani€ kornisji konkurśowei

l ' w celu prreprovadzenia konłmu Bu'mistż Kafusryna powotuje konisję
konkusovą zwanądal€j,'komisj{ o.az wyuacza jej PŹe\łodniczącego'

2. W skład konisji wchodzą |
a/ po &zch ppedstawicieli :

- organu piowadzącego pzedszkole'
. oiganu spra\łljąc€8o nadzór pedagoeiczny'

b/ po dwóch prz€dsiawicieli :
- rady pedagogicaej,

o/ po j€dn}m przedstawicieli z3tładovTch organizacji związkowych
działających na ter€nie pżedszkola, przy cz},rn pŹedstawiciel Niązl.u
nie może być zatrudniony w przedszkolu.

3' P€cani konisji kieruj€ jej prrewodniczący.
4. P.ace komisji są Prawomocne, jeżeti w jej posiedzniu bierz€ udział co

najnu'iej 2'l3 jej składu osoboweco'
5. Prace komisji mającharakter poufny'
6. organizator konkusu przimuje dszeńa kmdydatów do 10 c,EMca

2008 roku do godz' 15'30 i przeka^je ryto|nadzoią dokum€ntację
zgłoszeń komisji konkursowej.

7' Posi€dzenie konisji konkursowej powimo nast@ić ni€ póZiej, niż W
ciągu 16 dni od dnia zakończenia PrzyjEowania orcn'

8. PŹewodniczący komisji ustala termin i mi€jsce posi€dzenia komisji, o
c41n nie późni€j niż na 7 dni plzed t€rniinem posiedzni3' powiadamia
członków komisji oraz kandydaów.



9. w kwestiach spomych, występujących miedzy c?.łonkarni konisji'
przewodniczący zaęądz^ jawne głosowanie, w którym w przypadlG
róvnego podziału głosóq .ozstrzygający jest jeeo głos'

10-łv prz}"adku' gdy na ogłoszony konturs we mk€zan},ln te.minie nie
zgłosi się żaden kedydat, dalszego postępowania konlo6ow€go nie

TII' Poslępoł.nie kotrkurcowt

Do udfialu v kon,(1rsie nie moeą być dopuszcfeni b)li dyreklolz). k1Ór4
zo$alI ooqolffI z te| fun'kcJI w c'ąal ostatnicn 5 laL w trybie okrąślonyn
v art. 38 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 łrześńa 199l r' o systemie oświaty'
Konlars plzeprcs.dza 5ię równiez s Dr.fpadkl zg|osćnia sięjednego2.

L

3. Konku.s odb}va się w dwóch etapach'
2. w pi€rwsz}n etapi€ ko.kursu członkowie komisj; zapoaają slę z

dokunentami.złożonymi ptŁz kańydatóv i oŹekają czy speiniają;li
il)Ąnagania, jakim powima odpowiadac osoba zajmująca stan;wisko
d}TekloE prredszkola, okEślone odrębnymi p.zepisami oń * ogłos*.iu o

3. Konisja' 
'po 

stwieldzeniu spełnienia Ę,teriów dopuszc^ posbze4ó|ny.h
kddydatów do dJugiego etapu konkllBu.

4' P-zewodnjcfącJ tomisii infomuie kandyd'tó$ o dopuszczeniu |ub
nleqoDusfczefuu do d€lszego Dos]łpo*aia konln]rsoq e8o'

5' Kodydarowi nie dopus^,onemu prf,ęz komisję do drugiego elapu konr-ursu
pr4shlguJe pmwo srr iesien 

'a 
sprzec iu do BurmistPa Ksfusz}ms w ciągu 1

dni od dn;a powiadomien;a kandydata o rej dec).J,.
6' w pą?adku. gd) rledopuszczenie kandydd'a do drugiego etapu konkuBu

Jeslwynrkien f oćni8 niekomp|etnej oIeriy.,plleciw nie PŹysfuguje'7' BumisrŹ Kallsryna rozpafuie spŹeciw w ciqg! z dni. Ii*ąi 
"ł 

a";"
otz),rnania sprzeciwu. Decyzja Burmisrrza iest ostateczna.

8' w dru8im etapie korkursu członkowie komjsji pżEptowadzqą
pGlępowanje ocmiajace. s ramach klorego przeprc{adfAją / kaidym ?
k,ndyda|ow rozmowę na temal koacep.j; klerowfu i'ptrdvłolem'

9' Kmisja w głosowaniu tajrym *ybiera kandydata na stanowisko d}aektora

loKażdy z cflonłó$ komiśji otrz.,łnuje kańę do glosowanja awiemjącą
rmrona I nazv Bha wszystkrch dopuszczonych do drugieSo erjpu kon_kursu

Il'Kafdy l'czlonłów komisii dysponuje iedn)m głosem iglosuie lylko na
leonego Kand)da|a. st€w|aląc przy jego ngfwistu na ktrcie do slo.owalia
znak .,X".



l2.w pr4?adku brakl znalo ,x' przy nafwisku kmdydatą oddany głos
ua'aje się jako wstrzymujący.

13.w pJz}"adku postawienia znakrr 'x', przy dwóch lub więc€j nazwiskach
kaldydató% odday glos u,naje sięjako nieważly.

l4.Konl:urs jest rozstrłygnięty' jeżŁ|i jedel z kandydatów uzyskał w
gosowaniubezwzględnąwięksaśćwaaieoddanych8łosów

I5'w prz}padku' Edy żAdęl z kandydatów nie uzyskał bezwz8lędnej
więksfusci waŻ e oddany(h giosów. kodsja przyslępuje do ko|ejn'ch rń
glosowania po odPucen;u kafońzowo ka'dyo.t,ow. hóŹy uzysłari
mjmniejszą iiczbę głosów

l6'cz}nności, o kórych nowa w ust. l PoMarza się do momentu wyłonienia
kandydata na staiowisku dlrekon przedszkola.

l7'w p.z}padku, gdy wyłoniony kandydat nie otrz}mał bezwzględnej
większości waznie oddanych głosów, kon}un uwaza sie za
niercfstrzygnięD i slosuje się odpoqiednio ań' 30 a LsL' 4 ustauf Z dnia 7
września 1991 r. o syst€nie oświaty /Dz. U' Nr 256' poz- 2572 z2oo4 |' z
pózn. zniealni/'

lv. Postanowienią końcowe

1. organ prcwadzący pŹenszkole nie nloż' powielzyć firnkcji d}rckora
kandydatowj vyłonimemu w drcdze kon}tu jeżeli :
1/ wyszv na jaw okolicaości dyskwatif*ując€ kandy darA /nP. złożenje

fałszyłych dokmentów'
2/ f3istniały inne PŹestanki materiaino.prawne unienożliwiające

powierzeni€ f 'ulkcji d}rcktora'

5.

2.

3.

Komisj a oglasu wyn ik kont Lrsu w dn iu jego zat ończ€nia ptrkazując
lnromac|ę ustną ucrestnikom'
Przewodniozący ko'isji ni€zwłocalie powiadamia Burmisfza Kahszyna
o wyniłu'konkursu. pŹekazując plolokol ora7 ca}q zebraną dokumentację'
Z pos|eofeaa kom|s|| w)jaczony przez ptrwodnjczqcego c'oDeł
}omisji. sporządfA prcl,okoł. klóry podpisująwszysc) c,onkowie konjsji'
obsługę lechniczną zpeunia organizalot konłursu'
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