złrządzenie Nr 19/2008
Burnistrz' Kałuszyn!
z dnir 2 czerwca2008roku
w sprawieokreś|eni'
regu|aninukonkursuna kaDdyd't9Dastanowisko
dyrektor. Prz€dszko|a w Ka|usfyDieoraf powoł'ni. konisji
koDkursowei.
Na podstawieart' 36 a ust.3, 4 i 5 ustawyz dnia 7 wrześniaI99l roku o
systemieo]łwiaty/Df. U. Nr 256, poz. f572 z 2oo4 t. z pó^. miarlafi:,/
zrządn się' co nasĘpuje:

$1.
okjeJs. się rcgu]am;nkontusu na kłldydaE na sEnowisko dyrckors
Prćdszko|aw Kałus4njes brłnieniuUstalon)mw /ałącaikudo Dżądzeni€ '

$2 .
Powołujesię komisjękonkursowądo przeprowadzenia
konkursuna stmowisko
dyr€klola PŹedszkolaw Kafus4de rv nasĘ)ującymskładzi€ :
i.
2'
3.
4'
5'
6'

zofia wołkiewicz- przedstawioielGrniny- przewodnicząca
konisji,
Elżbietastrycąńska- pŹenstawicielGminy -izłonek komisji,
. pcedsLąvicielGminy cŹon€k komisii'
Jolaltacójska
Jmin. Ko$a]ska . pżedslswiciel
Rmlora oświary
- c,lónełkomisji.
RenataBontion - Przdstawiciel Kuratoraoświa' _ członekkomisji,
Katarz}roŻe]ichowska.pzedstańciel Kuratoraoświary- członek - '
komisji,
7. stanisława
Bakuła- prredstawicielRadyPedagogicznej cz.łonek
komisii.
8. RenataRoguska . przedstawjcielRady Pedagogica1ej
- człon€k
komisji,
9. KataŹrTa Belśka . przedstawicielRady Rodziców - c'onek konisii,
lo.Ed}tazagóBka . prZdstawici€i RadyRodziców - członekkomisjl,
i 1'Ronan Jaguścik . przedsiawicieI
zwiąfkówfaqodow}ch czloneL
konisji.

03 .
wykonani€ zażądzeniapowieEa $ięp-zewodniczącćj
komisji ko rulov/€j'

$4.
7'Eądzłniełłhod,iv żry.iez dni€m podjęcia.
B U RM UISTRZ

Regulrnin
prżeprowadz€nia konkursu na k'ndydat'
na sblowisko dyrektom PrzedŚzko|aw Kałuszynie
I.

ogłoszeniekorkursu

l . Konkursna kaldydatana st2nowiskod)TektoraPrzedszkolaw KałuszFi€
eany dale.j
o.ganizujei ogłaszaBumist.z Kałuszym'
''ko!ku$em"
2. Ko'kurs ogłasfasięw prasieo zasięgulokalnyn i r€gionaiDym orazna
lab|icyog|oszen
Urędu \4iejokiego
w Ka]us,}Tie.
3. w ogłoseniuo konkursieok€śia się szczegółow€wymagaliasiawian€
kandydatomzgodniez obowiqłującymi
przepisamioru wskazuje
dokunenly,do których złożenia
abowiązanyjest kandydat.
. Powołani€ kornisji konkurśowei
l ' w celu prreprovadzeniakonłmu Bu'mistż Kafusrynapowotujekonisję
konkusovą zwanądal€j,'komisj{ o.az wyuacza jej PŹe\łodniczącego'
2. W składkonisji wchodzą|
a/po &zch ppedstawicieli:
- organupiowadzącegopzedszkole'
. oiganuspra\łljąc€8o nadzórpedagoeiczny'
b/ po dwóchprz€dsiawicieli :
- radypedagogicaej,
o/poj€dn}m przedstawicieliz3tładovTchorganizacjizwiązkowych
działających
na ter€nie pżedszkola,przy cz},rnpŹedstawicielNiązl.u
nie możebyćzatrudnionyw przedszkolu.
3' P€cani konisji kieruj€ jej prrewodniczący.
4. P.ace komisji są Prawomocne,jeżetiw jej posiedzniu bierz€ udziałco
najnu'iej2'l3jej składuosoboweco'
5. Pracekomisjimającharakterpoufny'
6. organizatorkonkusu przimuje dszeńa kmdydatów do 10 c,EMca
2008 roku do godz' 15'30 i przeka^je ryto|nadzoią dokum€ntację
zgłoszeńkomisjikonkursowej.
7' Posi€dzenie konisji konkursowejpowimo nast@ić ni€ póZiej, niż W
ciągu16dni od dnia zakończeniaPrzyjEowaniaorcn'
8. PŹewodniczącykomisji ustala termin i mi€jsce posi€dzenia komisji, o
c41n nie późni€j niż na 7 dni plzed t€rniinem posiedzni3' powiadamia
członkówkomisji orazkandydaów.

9. w kwestiach spomych, występującychmiedzy c?.łonkarnikonisji'
przewodniczącyzaęądz^ jawne głosowanie,w którym w przypadlG
róvnego podziaługłosóq .ozstrzygający
jestjeeo głos'
10-łvprz}"adku' gdy na ogłoszonykonturs we mk€zan},ln te.minie nie
zgłosi się żadenkedydat, dalszego postępowaniakonlo6ow€go nie
TII'Poslępoł.nie kotrkurcowt

L Do udfialuv kon,(1rsie
nie moeąbyćdopuszcfenib)li dyreklolz).k1Ór4

zo$alIooqolffI z te|fun'kcJI
w c'ąal ostatnicn5 laL w trybieokrąślonyn
v art. 38 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 łrześńa 199l r' o systemieoświaty'
2. Konlars plzeprcs.dza5ięrówniezs Dr.fpadkl zg|osćniasięjednego
3. Konku.s odb}va się w dwóch etapach'
2. w pi€rwsz}n etapi€ ko.kursu członkowie komisj; zapoaają slę z
dokunentami.złożonymiptŁz kańydatóv i oŹekają czy speiniają;li
il)Ąnagania, jakim powima odpowiadac osoba zajmująca stan;wisko
d}TekloE prredszkola, okEśloneodrębnymip.zepisami oń * ogłos*.iu o
3. Konisja'
stwieldzeniu spełnieniaĘ,teriów dopuszc^ posbze4ó|ny.h
'po
kddydatów do dJugiegoetapukonkllBu.
4' P-zewodnjcfącJ tomisii infomuie kandyd'tó$ o dopuszczeniu |ub
nleqoDusfczefuu
do d€ l szego Dos]łpo*aiakonln]rsoq
e8o'
5' Kodydarowi nie dopus^,onemuprf,ęzkomisjędo drugiegoelapukonr-ursu
pr4shlguJepmwosrr iesien sprzeciu do BurmistPaKsfusz}msw ciągu1
dni od dn;apowiadomien;a
'a
kandydata
o rejdec).J,.
6' w pą?adku. gd) rledopuszczenie
kandydd'ado drugiegoetapukonkuBu
Jeslwynrkienf oćni8 niekomp|etnej
oIeriy.,plleciwnie PŹysfuguje'
7' BumisrŹ Kallsryna rozpafuie spŹeciw w ciqg! z dni. Ii*ąi
a";"
otz),rnania sprzeciwu.Decyzja Burmisrrza iest ostateczna.
"ł
8' w dru8im etapie korkursu członkowie komjsji pżEptowadzqą
pGlępowanje ocmiajace. s ramach klorego przeprc{adfAją / kaidym ?
k,ndyda|owrozmowęna temalkoacep.j;klerowfui'ptrdvłolem'
9' Kmisja w głosowaniutajrym *ybiera kandydatana stanowisko d}aektora
loKażdy z cflonłó$ komiśjiotrz.,łnuje
kańę do glosowanjaawiemjącą
rmronaI nazvBha wszystkrchdopuszczonych
do drugieSoerjpu kon_kursu
Il'Kafdy l'czlonłów komisii dysponujeiedn)m głosemiglosuie lylko na
st€ w |alącprzy jego ngfwistu na ktrcie do slo.owalia
leonegoKand)da|a.
znak .,X".

l2.w pr4?adku brakl znalo ,x' przy nafwisku kmdydatą oddany głos
ua'aje sięjako wstrzymujący.
13.w pJz}"adkupostawieniaznakrr
przy dwóch lub więc€j nazwiskach
'x',
kaldydató%odday glos u,najesięjako
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
więksfusciwaŻ e oddany(hgiosów.kodsja przyslępuje
do ko|ejn'chrń
glosowania po odPucen;u kafońzowo ka'dyo.t,ow. hóŹy uzysłari
mjmniejsząiiczbęgłosów
l6'cz}nności,o kórych nowa w ust. l PoMarza się do momentuwyłonienia
kandydatana staiowiskudlrekon przedszkola.
l7'w p.z}padku, gdy wyłoniony kandydat nie otrz}mał bezwzględnej
większości waznie
oddanych głosów, kon}un uwaza sie za
niercfstrzygnięD
i slosujesięodpoqiednio
ań' 30 a LsL'4 ustaufZ dnia7
września
1991r. o syst€ n ie oświaty
/Dz.U' Nr 256'poz-2572z2oo4 |' z
pózn.zniealni/'
lv. Postanowieniąkońcowe
1. organ prcwadzącypŹenszkole nie nloż' powielzyć firnkcji d}rckora
kandydatowjvyłonimemuw drcdzekon}tu jeżeli:
1/wyszv najaw okolicaościdyskwatif*ując€ kandydarA/nP.złożenje
fałszyłychdokmentów'
2/ f3istniałyinne PŹestankimateriaino.prawne
unienożliwiające
powierzeni€ f 'ulkcjid}rcktora'
2. Komisja oglasu wynik kontLrsuw dniu jego zat ończ€nia ptrkazując
lnromac|ę
ustnąucrestnikom'
3. Przewodniozący
ko'isji ni€zwłocalie powiadamiaBurmisfza Kahszyna
o wyniłu'konkursu.
pŹekazującplolokol ora7ca}qzebranądokumentację'
Z pos|eofeaakom|s||w)jaczony przez ptrwodnjczqcegoc'oDeł
}omisji.sporządfA
prcl,okoł.
klórypodpisująwszysc)
c,onkowiekonjsji'
5. obsługę
lechniczną
zpeunia organizalot
konłursu'
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