
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyło nienia kandydata na stanowisko

Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lipnie

Na podstawie art. 36a ust. 6, w zwi

oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pó

Powołuję komisję konkursową, zwan

Dyrektora  Publicznego Gimnazjum 

w składzie: 

1) przewodniczący: - przedstawiciel Gminy

2) sekretarz: - przedstawiciel Gminy 

3) członkowie: - przedstawiciel Gminy

4) przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego 

5) przedstawiciel  Kujawsko-Pomorskiego Kuratora O

6) przedstawiciel Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie 

7) przedstawiciel Rady Rodziców przy Publicznym Gimnazjum

8) przedstawiciel  NSZZ "Solidarno

9) Przedstawiciel ZNP – Iwona Fydrych

10) Przedstawiciel NSZZ „Solidarno

Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwi

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Zarządzenie Nr  50/2011  

Burmistrza Miasta Lipna  

z dnia  06.07.2011r 

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyło nienia kandydata na stanowisko

Nr 1 w Lipnie  

Na podstawie art. 36a ust. 6, w związku z art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 wrześ

wiaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządzam co nast

§ 1 

ą, zwaną dalej "Komisją" w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Publicznego Gimnazjum   Nr 1 w Lipnie 

ciel Gminy Miasta Lipna - Renata Gołębiewska 

ciel Gminy  Miasta Lipna – Barbara Drzewiecka 

przedstawiciel Gminy Miasta Lipna – Alicja Letkiewicz Sulińska  

Pomorskiego  Kuratora Oświaty- GraŜyna Troszyńska

Pomorskiego Kuratora Oświaty -ElŜbieta Urbańska 

gogicznej Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie – Ewa Kowalska

iców przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Lipnie – Wioletta G

ZZ "Solidarność” – Krzysztof Wiśniewski 

Iwona Fydrych 

) Przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80” – Rafał Ofmański 

§ 2 

Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia swej pracy.

§ 3 

ycie z dniem podpisania. 

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyło nienia kandydata na stanowisko  Dyrektora 

zku z art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

dzam co następuje: 

u przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

 

ńska 

Ewa Kowalska 

Wioletta Gębarska 

czenia swej pracy. 



PROTOKÓŁ  

posiedzenia Komisji Konkursowej w celu wyłonienia  

kandydata na stanowisko Dyrektora  

…………………………………………, 

które odbyło si ę w dniu ....................... r.  

W skład Komisji wchodzą: 

Przedstawiciele Gminy ......................:  

1. ……………………………………- przewodniczący 

2. ……………………………………- sekretarz 

3. 

Przedstawiciele Kuratora Oświaty:  

4. 

5. 

Przedstawiciel Rady Pedagogicznej:  

6. 

Przedstawiciel Rodziców  

7. 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność":  

8. 

Przedstawiciel ZNP 

9. 

Przedstawiciel  

10. 

I. Na Konkurs złoŜono …… oferty: 

1. ........................................................... 

2. .......................................................... 

3. .......................................................... 

Komisja rozpoczęła postępowanie konkursowe od sprawdzenia, czy oferty zostały złoŜone w terminie                           

i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy z dokumentów tych 

wynika, Ŝe kandydaci spełniają wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie. 

1. Po przeprowadzeniu analizy ofert, Komisja podjęła uchwałę o dopuszczeniu do udziału w 

konkursie.  

Do konkursu zostali dopuszczeni: 



1…………………………………… 

2……………………………………. 

 

 Przewodniczący Komisji poinformował kandydatów o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego 

postępowania konkursowego. 

II.  

1)  Kandydat ...................... …………..zaprezentował ...................... koncepcję funkcjonowania i rozwoju 

Szkoły oraz odpowiada ...................... na pytania członków Komisji: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 2) Kandydat ...................... zaprezentował .................................. koncepcję funkcjonowania i rozwoju 

Szkoły oraz odpowiada ...................... na pytania członków Komisji: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 



................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

 

III. Po dokonaniu oceny przedłoŜonych przez kandydat ...................... dokumentów, wysłuchaniu kandydat 

...................... i dyskusji, Komisja przystąpiła do głosowania. Kandydat ...................... otrzyma 

...................... następującą liczbę głosów: 

1. ...................... - ...................... głosów 

2. ...................... - ...................... głosów 

 

 

 

IV. W wyniku głosowania stwierdzono, Ŝe konkurs ......................................... został rozstrzygnięty. 

* W związku z nierozstrzygnięciem konkursu w pierwszym głosowaniu przystąpiono do drugiej tury głosowania. 

Do drugiej tury zostali zakwalifikowani: 

1. ......................  

2. ......................  

W drugiej turze głosowania kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 

1. ...................... - ...................... głosów 

2. ...................... - ...................... głosów 

W związku z nieroztrzygnięciem konkursu w drugim głosowaniu przystąpiono do trzeciej tury 

głosowania. 

V. W związku z powyŜszym Komisja ...................... wyłoniła kandydata na stanowisko 

Pan/Pani  ......................  

* W związku z nie wyłonieniem kandydata Komisja stwierdza nieroztrzygnięciem konkursu. 

 



Podpisy Komisji:  

Przedstawiciele Gminy: 1. ...................... - przewodniczący 

 2. ...................... - sekretarz 

 3. ......................  

Przedstawiciele Kuratora Oświaty: 4. ......................  

 5. ......................  

Przedstawiciel Rady Pedagogicznej: 6. ......................  

Przedstawiciel Rodziców: 7. ......................  

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność": 8. ...................... 

Przedstawiciel ZNP 9. ……………….    

Przedstawiciel  10………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Komisji Konkursowej  

z dnia ...................... 

w sprawie dopuszczenia do udziału w konkursie  

Na podstawie wyniku głosowania przedstawicieli Komisji konkursowej w dniu ...................... zgodnie z § 

4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie 

regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. 

U. Nr 60, poz. 373) stwierdza si ę, Ŝe do udziału w konkursie dopuszczeni zostali nast ępujący 

kandydaci:  

1) ........................................................... 

2) ............................................................        

           Przewodniczący 

 

Komisji Konkursowej 

 

 

Komisja podjęła uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydat ..............................................................do 

dalszego postępowania konkursowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Komisji Konkursowej  

z dnia.......................... 

w sprawie odmowy dopuszczenia do udziału w konkursi e 

na podstawie wyniku głosowania przedstawicieli Komisji konkursowej w dniu ...................... zgodnie z § 

4 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie 

regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. 

U. Nr 60, poz. 373) stwierdza si ę, Ŝe do udziału w konkursie nie został dopuszczony nas tępuj ący 

kandydat:  

1) ....................................................... 

Przyczyną niedopuszczenia do konkursu jest fakt, iŜ kandydat nie spełnił wymagań wskazanych w 

ogłoszeniu konkursu Nr ...................... 

           Przewodniczący 

 

Komisji Konkursowej 

 

 

 


