
Zanądzenie N] 5/2009
BumistŹ' Kaluszyna

z dni! 27 śtyanii 2009 ]oku

w sprawie okreś|enia reguliminu konkuNu na k'rdyd'ta ns st9nowisko
dyf€ktora P@dszkola w K'łuszynie orłz powołania koniŚii
ko.ku.sowej.

Na podstawie ań. 36 a ust. 3,4 i 5 lst^wy z dniz 7 września 1991 rol.1) o
systenie oświaty /Dz. U. Nr 256, poz.2572 z 2004 r' z późn' zmiajafri/
zarządza się' co nast$uje :

s l .
olceśla się regulamin konkursu na kadydata na stanowisko d}rcktom
Przedszkola w Kałuszynie w bżmieniu ustalonym w złącaiku do zeądzenia

$2.

Po.\łołuj€ się komisję konkmową do przepro\ładzeńa konkursu na stanowisko
d}rektora Przedszkola w Kałusz/nie w mtępujqpym sk.ładzie :

l. Henryka sęk1as . przeds&wiciel Gminy _pŹewodniozącakomisji'
2. Ewa st2ldziak - prz€dsta*icie] Gminy członek komisji'
3' Jolanta Gójska . pŹedstawiciel Gminy _ c'onek komisji,
4. Dorota chmurska . PŹedstawiciel Kumtom oświaty - członek komisji'
5' Renata Bontron - przedstawici€l KuatoE oświaty - członek komisji'
6' MMema zal€ska - prz€dslawioiel Kuraiora ośvia8'ozłon€k komisji'
7' stanisława Bakuła - pŹedstawiciel Rady P€dagogicnej _ członek

komisji,
8' R€nata Roguska . Prredstawiciel Rady Pedaeogica'ej członek

komisji'
9'M^Łeo|z2l^Lesn4{\ska - prz€dstawicie] Rady Rodzioow - członek

komisji,
lo'wioletta Mako.\łska. przedsl.wiciel Rady Rodziców' c'onekkomisji'

1 1 'Roman Jaguścik - prz€dstawio;el niq?ków zawodowyoh _ c'onek
konisji.



03.

wykonani€ z9rządzenia powierza sięlzewodniczqp€j komisji ko.kuso\,',ej'

$4.

z{ządzf,rk wńofuiw ż.,cie z dni€m podjęcia"



ReguhmiD
prreprowadzenia korLur8u na kandydata

!a stanowisko dyrektor! PEedszko|a V Kałuszynie

l. Ogldzenie konkursu

1 ' Konhrs na kedydata na st.nowisko d}tektora Przedszkola w Kałuszynie
zwany dalej ''konkureem,' organizuje i ogłasza BunnistŹ Kałusz}!3'

2' Konkus ogłasza się w p.6ie o zasięgu regionalnym' na stronie
intemetowej UŹęduMiejski€goungka]usąn.bip.org.pl o@na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kałuszłnie.

.. 3' w ogłoszeniuo konkuBie ok€ślasię szczegó'lowe l'ymagania stawiee
kandydaton zgodnie z obowiązującymi PrePismi oru wsl..azuje
dokumenty' do których złożenia zobowiąz'ny jest kandydat.

II. Powołani€ komisji konkureow€j

l. w cetu przeprowadzenia konkur$ Burnistrz Kałuszyna powołuje komisję
ko'kusową eanądalej.'komisją' o@wya'aczajej pŹewodniczącego.

2. W skład komisji wchodzą:
a,/ po trrch przedstawicieli :

- organu prowadzącego pfedszkole'
. organu sprawującego nadńr Pedagogicayt

b/ po dwóch prz€dstlwicieli :
- rady pedagogicznej,

c/ po jednym przedstawicieli z'kłado\łYch or8anizacj i Niązkowych
działających m t€renie pzedszkola' pruy cąm prz€dstawiciel miązku
nie może byó zatrudniony w pizedszkolu'

3. Pracami komisji kieruje jej przwodniczący.
4' Prace komisji są prawonocn€' jeżf,li w jej posiedzeniu bi@e udzbł co

najmniej 2/3 jej składu osbowego.
5' Pęc€ konisji Inają charakter poufty.
6' organizator konkuNu przyjnuje zgłoszenja kandydatów do 03 lu&go 2009

roku do godz' 15.30 i pzekaalje z8rcmadzoną dokmentację zgłoszeń
konisji konkursowej.

7' Posiedz€nie komisji konkursowej powinno naslapić nie pózniej' niż w
cią8u l 0 dni od dnia zakończenia pżyjmowania ofelt.



8' Przewodniczący komisji ustala temin i miejsce posiedzenia konisji' o
azym nie pó^iej ajż M 7 dni pŹed terlnineln posi€dfenia, powiadarnia
członków komisji orr kadydatów.

9' W kwestiach spomych, występujących miedzy członkamj komisji'
pnewodniczĄcy zMądza jav]i]'e głosowanie' w któlym w prz}"adku
ró\łnego podzi!łu głosów' rozstuygający jest j ego głos.

lo.w pr4?adku' gdy n! ogłogony kolkus we Mkazmym teminie nie
z8łosi się aden kandydat' dalszego postępowania konkursowego nie

III. Pmtępow'lie kotrkursow€

l . Do udziału w konl.ursi€ nie nogą być dopBrczeni by]i dy.ektorzy' którzy
zostali odwołani z rej fimkcji w ciągu ostatnich 5 lat' w Ębi€ okeślonym
w 

'rt. 
38 pkt l lit' b ustawy z dnia 7 wfeśnia 1991 L o systemie oświab''

2' (olkurs pŹeprowadza się ńwnieŹ w pz}padku fgłoszenia się jednego

3. Konkurs odb}rya się w dwóch etaPach.
2' w pieNszym etapie konkuJsu członkowie komisjj zapoznają się z

dokumentani złożAnyrnj pnez kandydatów i ożekają czy spełniają oni
w}nagania' jakim powi'M odPowiadać osoba zajmująca stanowisko
dyrektora prredszkola, okeślone odrębnymi pŹepismi orŹ w ogłosEniu o

]' Komjsja. Po srwierdfeniu Ęeh;enia kr,,teńów dopuszc/a pos/czegób)ch
kandydatów do drugiego etapu koŃuBu'

4. Pżewodnicza9y konisji informuje kandydatów o doPuszczeniu ]ub
niedopuszczeniudo dalszego postępowaiakoŃursowego'

5' Kmdydatowi ni€ dopuszczonemu pnez komisję do drugieao etapu konkumu
przysługuje prawo Miesimia sprz@iw do Brmistrua Kafuszyna w ciągu 3
dniod dniapo$iadom'enia kandydata o rej decyzji.

6' w przł?adku, gdy niedopuszczenie kandydaia do djueiego etapu konkursu
jest qTnikiem złożflia niekonptetnej ofeńy' sprzciw nie Przysługuj€'

7' Burmisrrz Kałusf}na .ozpatruje spŹeciw w ci€u 7 dni' ]iczqp od dnia
otrzl1l@ia sprecin. Decyzja Bunnist% jest ostateczna.

8' w drugim etspie konlośu cfonkowie komisji Ptawowanają
posĘpowanie oceniające, w mmach !r15!ęgo pneprowadzają z każnym z
kmdydatów rcmowę na tenrat koncepc.ii kierowania przedszkolem'

9' Komisja w głosowaniu tajnym wybieE kadydata na stanowisko dyreklom

to.Każdy z członków komisji otrzymuje kaJtę do głGowania zawierającą
imiona i nazwiska ,rszystkich dopBzczonych do drugiego etapu konkursu



ll.Każdy z ozłonków konisji dysponuje jednym głosen i głosuje tylko na
jednego kandydata, stawiając przy je8o nazwisku na karci€ do głosowania
znak ..x'.

12.W PŹ}padl(u braku zna|.u 
''X,, Puy nwisku kandydata' oddey głos

uznaje się jako wstz)Tujący.
13.w prz'padku postawienia znaku 'X', Przy dwóch lub więcej nazwiskach

kadydatów, oddany glos uznaje się jako nieważny'
l4.Konkurs jeś rozstrzyenięty' jeżeli jeden z kandydatów uzyskał w

głosowaiu bezwzględnąwiększość ważnieoddanych głosów.
15.w prz}padku' gdy żAden f kandydatów nie uzyskał bezwzgldnej

większości ważnie oddmych 8łosq komisja P.zystępuje do kolejnych tu
8łosowdia po odżuceniu kazdoMwo kandydató$ któtzy uzyskalj
najnu ejszą]iczbę 8łosów

ló.c4'mości, o których mowa w ust. l powtarza się do momenru wyłoni€nia
kandydata na stanowisku d}t€ktoE prz€dszkola.

17.w prz)padku,8dy wyłoniony kandydat ni€ otrąmał beMględnej
oddanych g]sów. konkurs uwsza się za

niero^trzygnięty i stosuje dę odpowiednjo art. 36 a usi. 4 trs|a\ły z dnia 7
wveśnia l99l L o systemie oświaty,Dz. U. Nr 256, poz.2572 22004 (' f

Iv. Postanowienia końcow€

oi8m prowadzący przedszkol€ nie może powierzyć funkcji dyr€l.1ora
kandydarowi wyłońonenu w drodze konkEsujeżEli :
l/ wyszt/ m jaw okolicztości dyskwalifikujące kndyd at^ /np, złożeni'e

fałszywych dokum€ ó 
'2/ zaistniały inne pŹedfu ki matdialno.pEMe uniemoż]iwiające

PowieŹenie fu nkcji dyrekora'
Komisja ogłasza wynik konkursu w dni! j€8o ff,l.ończenia pzekazując
i'fom&ję UsL'lą uczestnikom.
Pęewodniozący konisji ni€ryłocaie powiadmia BumistŹa K'fusz}na
o wyniku kolkmu, prekazując protokoł oraz caŁ rebraną dokumentację.
Z posiedzenia komisji wyaaczoly yzez PwwodnicząceBo człorck
komisji' sporządza Fotokoł' króry podpisqją wszyscy członkowie komisj i.
obsługę techn i(mq 7lpeMia or8ei7ator Ion-kń'
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