
ZARZĄDZENIE Nr  RO/163/2010 
WÓJTA  GMINY  BRAŃSZCZYK  

z dnia  8 lipca 2010r. 
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance 
 
 
 
 
 
 

 
Na podstawie art.7, ust.1, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.) oraz art.36a ustawy z dnia 7 września 1991r       
o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256, poz. 2572 z 2004r. ze zm.), zarządzam co następuje: 
 
 
 

§ 1 
 
 

Ustala się regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 
 
 

§ 2 
 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
    

 
 

 
                                                 Wójt 

 
                                              mgr Mieczysław Pękul 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do zarządzenia 
Nr RO/163/2010 
 

    

REGULAMIN KONKURSUREGULAMIN KONKURSUREGULAMIN KONKURSUREGULAMIN KONKURSU    
 

na stanowisko dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej                                        na stanowisko dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej                                        na stanowisko dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej                                        na stanowisko dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej                                        
im. Piotra Kulasińim. Piotra Kulasińim. Piotra Kulasińim. Piotra Kulasińskiego w Trzcianceskiego w Trzcianceskiego w Trzcianceskiego w Trzciance    

    
    

§ 1§ 1§ 1§ 1    
 
Ilekroć w przepisach niniejszego regulaminu mowa bez bliŜszego określenia o : 
 

1. konkursie – naleŜy rozumieć przez to konkurs na stanowisko dyrektora 
publicznej szkoły podstawowej im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance, 

2. szkole – naleŜy przez to rozumieć  publiczną szkołę podstawową im. Piotra 
Kulasińskiego w Trzciance, 

3. komisji – naleŜy przez to rozumieć komisję konkursową, 
4. dyrektorze – naleŜy przez to rozumieć dyrektora  publicznej szkoły podstawowej 

im.Piotra Kulasińskiego w Trzciance. 
 
 

§ 2§ 2§ 2§ 2    
 
1.  Konkurs na stanowisko dyrektora ogłasza Wójt Gminy. 
2. Termin, miejsce i godzinę przeprowadzenia konkursu, wykaz dokumentów, które 
winna zawierać oferta przystąpienia do konkursu, miejsce składania ofert i termin                
do którego naleŜy składać oferty oraz kryteria, którym powinien odpowiadać kandydat 
na stanowisko dyrektora szkoły zamieszcza się w ogłoszeniu o konkursie. 
3.  Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły winni spełnić 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia                 
27 października 2009r. w sprawie  wymagań , jakim powinna odpowiadać  osoba 
zajmująca  stanowisko dyrektora  oraz  inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych 
typach publicznych szkół  i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009r. Nr 184, poz. 
1436)  oraz  odpowiadać kryteriom   określonym w ogłoszeniu o konkursie. 
4.  Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości. 
 
 
 

§ 3§ 3§ 3§ 3    
 
1. W celu przeprowadzenia konkursu Wójt Gminy Brańszczyk powołuje komisję                
w składzie : 
 

1) trzech przedstawicieli Gminy Brańszczyk, z których jeden pełni funkcję 
przewodniczącego komisji, 

2) dwóch przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce, 
3) jeden przedstawiciel rady pedagogicznej  , 



4) jeden przedstawiciel rady rodziców   , 
5) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, jeśli w szkole 

te organizacje działają przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie moŜe 
być zatrudniony w szkole, której konkurs dotyczy.  
 

3.   Łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w § 3, ust. 1, pkt 1 i 2, nie moŜe być 
mniejsza niŜ łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w § 3 ust. 1, pkt 3, 4 i 5. 
 
2. Legitymacją do uczestnictwa w komisji dla poszczególnych przedstawicieli 
wymienionych w ust. 1 pkt.2,3,4 i 5 stanowi imienne upowaŜnienie wydane przez organy 
uprawnione do reprezentowania tych organizacji. 
 
 
 

§ 4§ 4§ 4§ 4    
 
1.  Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności  
    wiceprzewodniczący. 
2.  Prace komisji są prowadzone, jeŜeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej 
składu  określonego w § 3 ust.1 regulaminu. 
3. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,                 
z  zastrzeŜeniem § 8. W przypadku równej liczby głosów głos decydujący naleŜy do 
przewodniczącego komisji. 
4.  Z głosowania, o którym  mowa w § 5 ust.2 – o dopuszczeniu kandydatów do 
drugiego etapu postępowania konkursowego oraz z udziału w drugim etapie 
postępowania konkursowego, o którym mowa w § 6 ust.1 wyłącza się członka komisji : 
 

1) który złoŜył dokumenty przystąpienia do konkursu, 
2) jeŜeli między nim a kandydatem na stanowisko dyrektora zachodzi 

stosunek pokrewieństwa w linii prostej i bocznej do II stopnia włącznie, 
3) jeŜeli między nim a kandydatem na stanowisko dyrektora zachodzi 

stosunek powinowactwa w linii prostej i bocznej II stopnia włącznie, 
4) który jest małŜonkiem kandydata na stanowisko dyrektora, 
5) który odmówił złoŜenia oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust.3 

regulaminu. 
 
 
 

§ 5§ 5§ 5§ 5    
 
1.  Prace komisji prowadzone są dwustopniowo. 
2. W pierwszym etapie członkowie komisji zapoznają się z dokumentami złoŜonymi 
przez kandydatów, orzekają czy kandydaci spełniają kryteria określone w przepisach  
ustawowych  i ogłoszeniu o konkursie oraz podejmują w trybie głosowania uchwałę          
o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do drugiego etapu postępowania 
konkursowego.                 
Komisja orzeka o niedopuszczeniu kandydata do drugiego etapu, jeŜeli oferta została 
złoŜona po terminie, z oferty wynika, Ŝe kandydat nie spełnia wymagań wskazanych        
w ogłoszeniu konkursu, a takŜe jeŜeli oferta złoŜona przez kandydata nie zawiera 
wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu. 



3. Przed rozpoczęciem głosowania, o którym mowa w ust.2 kaŜdy członek komisji 
składa pisemne oświadczenie , iŜ między nim a którymkolwiek kandydatem na 
stanowisko dyrektora nie zachodzi stosunek, o którym mowa w § 4 ust.4, pkt.2-4 
niniejszego  regulaminu. 
4. Po zakończeniu postępowania, o którym mowa w ust.2 przewodniczący komisji 
informuje ustnie kandydatów o ich dopuszczeniu, bądź niedopuszczeniu do drugiego 
etapu postępowania konkursowego. 
 
5. Kandydatowi na stanowisko dyrektora, któremu odmówiono dopuszczenia do 
postępowania konkursowego, moŜe w, w terminie 3 dni od otrzymania ustnej informacji 
o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego, wystąpić z pisemnym 
wnioskiem o podanie przyczyn odmowy. Przewodniczący komisji informuje kandydata 
na piśmie o przyczynach odmowy dopuszczenia do postępowania konkursowego            
w terminie 7 dni od dnia złoŜenia wniosku. 
 
 
 

§ 6§ 6§ 6§ 6    
 
1. Drugi etap postępowania konkursowego polega na ocenie merytorycznej 
kandydatów,wynikającej z rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez  członków 
komisji oraz wyłonieniu kandydata na stanowisko dyrektora. 
2.  W trakcie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci mogą uzupełnić swoje programy 
kierowania szkołą. 
3.  Celem rozmów kwalifikacyjnych jest  ocena  predyspozycji i umiejętności 
kandydatów gwarantujących prawidłowe prowadzenie szkoły. 
 
 
 

§ 7§ 7§ 7§ 7    
 
Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych, o których mowa w § 6 niniejszego regulaminu 
komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora. 
 
 
 

§ 8§ 8§ 8§ 8    
 
1. Wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora odbywa się w drodze głosowania. 
2. Zasady głosowania : 
 

1). członkowie komisji oddają głosy na kartach do głosowania przygotowanych                  
     przez przewodniczącego, 
2). głosowanie jest tajne, 
3). kaŜdy członek komisji moŜe głosować tylko na jednego kandydata, 
4). jeŜeli na karcie do głosowania pozostało nie skreślone więcej niŜ jedno,        
     albo nazwiska wszystkich kandydatów-głos uznaje się za niewaŜny, 

 
 
 
 



§ 9§ 9§ 9§ 9    
 
1. Konkurs jest rozstrzygnięty jeŜeli jeden z kandydatów na dyrektora otrzyma 
bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji. 

2. W przypadku gdy  pierwsza tura głosowania nie wyłoni kandydata na dyrektora, a 
do konkursu przystąpiło co najmniej dwóch kandydatów, przeprowadza się drugie 
głosowanie. Do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwięcej 
głosów, a jeŜeli według powyŜszej zasady nie moŜna wyłonić dwóch kandydatów, 
wszyscy kandydaci, którzy uzyskali dwie największe liczby głosów. 

3. JeŜeli w drugim głosowaniu kandydat nie został wyłoniony zgodnie z ust. 1, 
komisja konkursowa zarządza jeszcze jedno głosowanie według reguł 
określonych w ust. 2 albo stwierdza nierozstrzygnięcie konkursu. 

 
§ 10§ 10§ 10§ 10    

 
Konkurs uwaŜa się za nierozstrzygnięty jeŜeli : 
 

1. do konkursu nie przystąpi Ŝaden kandydat, 
2. Ŝaden z kandydatów nie uzyskał w głosowaniu bezwzględnej większości głosów 

obecnych członków komisji. 
 
 
 

§ 11§ 11§ 11§ 11    
 
Prace komisji są tajne. 
 
 
 

§ 12§ 12§ 12§ 12    
 
Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. 
 
 
 

§ 13§ 13§ 13§ 13    
 
Po zakończeniu postępowania konkursowego przewodniczący komisji niezwłocznie 
powiadamia Wójta Gminy Brańszczyk o wyniku postępowania konkursowego oraz 
przekazuje dokumentację postępowania konkursowego. 
Wójt Gminy Brańszczyk zatwierdza konkurs albo uniewaŜnia konkurs i zarządza 
ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia: 

1. nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego; 
2. przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego 

udziału 2/3 jej członków; 
3. naruszenia tajności głosowania, z zastrzeŜeniem § 4 ust. 3; 
4. innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu. 

 
 
 
 



§ 14§ 14§ 14§ 14    
 
W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu, o powierzeniu stanowiska dyrektora 
decyduje Wójt Gminy Brańszczyk w trybie przepisów ustawy o systemie oświaty. 
 
 
 

§ 15§ 15§ 15§ 15    
 
Po zakończeniu prac w postępowaniu konkursowym komisja ulega rozwiązaniu. 

 
 
 
 
                                         
                                                                                    Wójt 
 
                                                                      mgr Mieczysław Pękul 
 

 
 
 

 


