Zarządzenie Nr I/2&/2003
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 1 kwietnia 2003 roku
w sprawie regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola Publicznego we Frysztaku i Zespołu Szkól w Lubli.
Na podstawie art. 36 a ust. 5 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy

z dnia 7 września

1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r nr 67, poz. 329 z późń.

zmianami) Wójt Gminy Frysztak
zarządza

co

następuje:

REGULAMIN KONKURSU
na kandydata na stanowisko dyrektora:
1. Zespołu Szkół w Lubli
2. Przedszkola Publicznego we Frysztaku

Rozdział I. Postanowienia organizacyjne
§1
1. Wyłonienie kandydata na dyrektora szkoły prowadzonej przez gminę, następuje w drodze
konkursu.
2. Zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu realizuje Wójt
Gminy. Czynności konkursowe powinny być zakończone do 16.05.2003 roku.
3.

Wykonując zadania o których mowa w ust. 2, Wójt Gminy zapewni:
1) Podanie ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Urzędu Gminy we Frysztaku,
w prasie regionalnej, w szkołach i na tablicach ogłoszeń,
2) Podanie w ogłoszeniach terminu w jakim przyjmowane będą zgłoszenia (oferty)
kandydatów,

3) Zamieści w ogłoszeniach warunki, jakie winni spełniać kandydaci na dyrektora szkoły
stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
15 luty 1999 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące
stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz
w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. nr 14, poz. 126 z póź. zm),
4) Zabezpieczy odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne do przeprowadzenia
konkursu oraz pracy komisji konkursowych.
§2
1. Tryb i zasady pracy komisji konkursowej zwanej dalej komisją określa regulamin.
2. Komisję konkursową powołuje Wójt Gminy odrębną uchwałą.
Rozdział II. Komisja konkursowa
§3
1. Komisja konkursowa rozpoczyna pracę niezwłocznie po upływie terminu składania ofert
dotyczących udziału w konkursie.
2. Pracą komisji

kieruje

przewodniczący

komisji.

nieobecności przewodniczącego, pracą komisji

W

przypadku

usprawiedliwionej

kieruje zastępca

przewodniczącego

komisji.
§4
Komisja na pierwszym posiedzeniu wyłania ze swego grona protokolanta oraz określa
terminarz

swej

pracy wskazujący

termin zakończenia

postępowania

konkursowego

i ogłoszenia wyniku konkursu.
§5
1.

Uchwały Komisji są ważne, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu.

2.

Uchwały Komisji

zapadają

zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,

z zastrzeżeniem przepisów § 10 ust. 3 i 4.
3.

W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

Rozdział III. Tryb i zasady pracy Komisji.
§6
1. Konkurs odbywa się dwuetapowo.
2. W pierwszym etapie członkowie Komisji zapoznają się z dokumentami złożonymi przez
kandydatów i orzekają czy kandydaci spełniają formalne kryteria, określone przepisami
ustawowymi.
3. Kandydaci nie odpowiadający kryteriom o jakich mowa w ust. 2 są powiadamiani ustnie
o nie dopuszczeniu do drugiego etapu postępowania konkursowego.
4. Drugi etap konkursu przeprowadza się, gdy został do niego dopuszczony przynajmniej
jeden kandydat.
§7
1. Drugi etap postępowania konkursowego polega na ocenie merytorycznej kandydatów,
wynikającej z rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez Komisję.
2. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci przedstawiają swoje programy kierowania
szkołą.
3. Celem rozmów

kwalifikacyjnych

jest

rozpoznanie predyspozycji

i umiejętności

kandydatów gwarantujących prawidłowe prowadzenie danej Szkoły.
§8
Postępowanie konkursowe o jakim mowa w § 6 i § 7 może odbywać się w jednym
dniu.
§9
Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego o jakim mowa w § 7 Komisja wyłania
kandydata na stanowisko dyrektora danej Szkoły.
§10
1. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.
2. Członkowie Komisji oddają głosy na kartach do głosowania, przygotowanych przez
Przewodniczącego.

3. Głosowanie w celu wyłonienia kandydata na dyrektora jest tajne.
4. Czynności

obliczenia

wyników

tajnego

głosowania

dokonuje

Przewodniczący

w obecności całego składu Komisji przeprowadzającej postępowanie.

§11
1. Konkurs uważa się za rozstrzygnięty, gdy jeden z kandydatów uzyskał w głosowaniu
bezwzględną większość oddanych głosów.
2. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów,
Komisja przeprowadza drugą turę głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci
z największą liczbą głosów.
3. W przypadku, gdy w konkursie bierze udział dwóch kandydatów i uzyskają oni równą
liczbę głosów, głosowanie powtarza się. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku, gdy w konkursie bierze udział jeden kandydat, przepisy ust. 1 stosuje się
odpowiednio. Jeśli głosy „za" i „przeciw" rozkładają się równo głosowanie powtarza się.
5. Jeśli w drugiej turze głosowania

wynik nie zostanie rozstrzygnięty to uważa się, że

Komisja nie wyłoniła kandydatów na stanowisko dyrektora.
§12
1. Z

czynności

Komisji

sporządza

się

protokół,

który

podpisuje

protokolant

i Przewodniczący Komisji.
2. Przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje protokół Wójtowi

Gminy, wraz

z dokumentacją konkursu.
§13
Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych
na posiedzeniu Komisji.
Rozdział IV. Postanowienia końcowe.
§14
1. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania konkursowego.
2. W przypadku gdy konkurs na dyrektora szkoły nie dojdzie do skutku w pierwszym
terminie, Wójt Gminy może ogłosić ponowny konkurs, którego rozstrzygnięcie powierza
się temu samemu składowi komisji konkursowej.

§15
Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji
postępowania konkursowego.
§ 16
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

powołanej do przeprowadzenia

