ZARZ.,ĄDZENIE N r 62l 201'2
WÓjta Gminy Że|azkćm
z dnia 24lipca 2012 roku .
w sprawie powołaniakomisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu
na kandydata na Dyrektora SzkoĘ Podstawowej w Dębem
Na podstawie art. 36a ust. 5 ustavly z dnia 7 wrześniaI99I r. o systemie
oświaty( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pÓźn. zm.),
WÓjt Gminy Żelazlrow zorzc(dza co nastę1luje:
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1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SzkoĘ
Podstawowej w Dębem powołujękomisję konkursową w sktadzie:
1) Trzech przedstawicieli gminy osobach :
Dawid Zabiriski - pracownik Urzędu Gminy
Marta Kucirfiska - pracownik Urzędu Gminy Że|azkow
Dariusz Wawrzyniak _Przewodniczący Rady Gminy Że|azkow
2) dwoch przedstawicieli Kuratorium oświatyw osobach :
Dariusz Dębicki _ z-ca Dyrektora Delegafury w Kaliszu
Jerzy Bojda - starszy Wizytator
3) przedstawiciel Rady Pedago gicmej :
Agata Michalek -Nowak
4) przedstawiciel Rady RodzicÓw:
Albert Bałch
j
5) eden przed stawic i el zaKadowych ot ganizacji rw iązkowyc h :
Antoni Roter
2. Na przewodniczącego komisji wmaczamP Dawida Zabinskiego
3. Konkurs odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00
4. Komisja konkursowa prowadzi postępowaniekonkursowe
w oparciu o regulamin konkursu stanowiący
załączrtiknr 1 do zarządzenia.
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Zarządzeniewchodziw iycie z dniem podjęcia.

Załącznknr I
do Zarządzenuanr 62 lf0|2
wÓjta Gminy Żę|azkÓw
z dniaZ4lipca20l2 r
Regulamin pracy komisji konkursowej

s 1. 1. Prace komisji sąprowadzone' jeŻeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2l3 jej
członkÓw.
$ 2. 1. Komisj a, na podstawie z}oŻonejoferty, podejmuje uchwałęo dopuszczeniu lub
odmowie dopuszczęnia kandydata do postępowania konkursowego. Uchwała zapada mvykłą
większościągłosÓw w głosowaniujawnym. W przypadku rÓwnej |iczby głosÓw głos
decyduj ący na|eŻydo przewo druczącego komi sji.
2. Komisja podejmuje uchwałęo odmowie dopuszczeruakandydata do postępowania
konkursowego' jeŻeli:
1) oferta zostałazłoŻonapoterminie;
2) oferta nie zawiera wszystkich dokumentÓw wskazanych w ogłoszeniukonkursu;
3) z ofeĘ wynika, ze kandydat nie spełniawymagari wskazanych w ogłoszeniukonkursu.
3. Crynnościkomisji, o ktÓrych mowa w ust. 1, odbywają się bezudziafu kandydatÓw. Po ich
zakonczeniu przewodniczący komisji informuje ustnie kandydatÓw o dopuszczeniu albo
odmowie dopusz czetia do postępowania konkursowego.
4. Kandydat, ktÓremu odmÓwiono dopuszczetia do postępowania konkursowego' moze' w
terminie 3 dni od otrzymania ustnej informacji o odmowie dopuszczęnia do postępowania
konkrnsowego' wystąpić z pisemnym wnioskiem o podanie przyczyn odmowy.
Przewodnic7Ący komisji informuje kandydata na piśmieo przycrynach odmowy
dopuszczetia do postępowania konkursowego w terminie 7 dni od dnia złoŻeniawniosku.
$ 3. Komisja, po rozmowie zkuzdym z kandydatÓw dopuszczonych do postępowania
konkursowego' dokonuje ich merytorycznej oceny. ocenie podlega w szczegÓlności
przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznego
przedszkola, publicznej szkoĘ lub publicnej placÓwki. Członkowie komisji mogą zadaulac
kandydatom pytania.
$ 4. l. Komisja wyłania kandydatana starrowisko dyrektora w głosowaniutajnym.KuŻdy z
członkÓw komisji dysponujejednym głosem.
2. Konkurs wyłania kandydatana dyrektora, jeŻe|ijeden z uczesf.tikÓw otrzymabezutzględną
większośÓ'głosÓw obecnych członkÓw komisji.
3. Jeżrclipierwsze głosowanienie wyłoni kandydata' a do konkursu przystąpiłoco najmniej
dwÓch kandydatÓw, przeprowadza się drugie głosowanie.Do drugiej fury przechodządwaj
kandydaci,korzy uzyskali najwięcej głosÓw, a jeŻe|iwedług powyiszej zasady nie moŻna

wyłonić dwÓch kandydatÓw, wszyscy kandydaci, ktÓrzy uzyskali dwie największeliczby
głosÓw.
4. JeŻeliw drugim głosowaniukandydat nie zostanie wyłoniony zgodnie z ust. 2, komisja
konkursowa zarundz.ajeszczejedno głosowaniewedługregułokreślonychw ust. 3 albo
stwierdza nierozstrzł,gnięcie konkursu.
s 5. 1. Z posiedzeruakomisji sporządza się protokÓł, ktÓry podpisująobecni na posiedzeniu
członkowie komisji.
2. ProtokÓt. zawlera w szczegÓ|ności:
1) informację o składzie komisji;
2) imiona i nazwiska kandydatÓw;
3) uchwałęo dopuszczeruu lub niedopuszczeniu kandydatÓw do dalszego postępowania
konkursowego wrz z podaniem przycryn odrntcenia ofert;
4) informację o ronnowach przeprowadzonych z kandydatami, pytania zadane kandydatom
w czasie postępowania konkursowego otaz informację o udzielonych odpowiedziach:
5) informację o liczbie głosÓw uzyskanychprzezposzczegÓlnych kandydatÓw w kolejnych
głosowaniach;
6) infonnację o wyniku postępowania konkursowego.
$ 6. 1. Po zakoriczeniu obrad komisji przewodruc7Ący komisji niezwłoczrie powiadamia
organ prowadzący publiczrtę przedszkole, publicmuąszkołęlub publicznąplacÓwkę o wyniku
postępowania konkursowego otaz przekanfie temu organowi dokumentację postępowania
konkursowego.
2. organprowadzący publicnrc przedszkole, publicmląszkołę lub publicntąplacÓwkę
za&ietdza konkurs albo uniewaznia konkws i zarzĄza ponowne jego przeprowadzenie w
ruzie stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego niedopuszczeriakandydata do postępowania konkursowego;
2) ptzeptowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziafu
2l3 jej członkÓw;
3) naruszenia tajnościgłosowanią
4) innych nieprawidłowości,ktÓre mogty mieć \Ąpływna wynik konkursu.

