
 

 

Zarządzenie Nr  807/2022 
Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

z dnia 27 maja 2022 r. 
 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego mającego na 
celu wyłonienie  kandydata na stanowisko dyrektora  

Szkoły Podstawowej w Drołtowicach 

Na podstawie art. 63 ust. 14 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.: 
Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. : 
Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie 
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, 
publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j.: Dz.U. z 
2021 r.  poz. 1428) zarządzam, co następuje: 

§  1 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego mającego na celu wyłonienie 
kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Drołtowicach, w składzie: 
1) Monika Zobek-Dubicka        - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący Komisji, 
2) Marzena Guder                     - przedstawiciel organu prowadzącego, 
3) Piotr Kwaśny                          - przedstawiciel organu prowadzącego, 
4) Małgorzata Kaziuk                - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
5) Karolina Macowicz               - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
6) Krzysztof Wawrzyniak         - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
7) Krystyna Korczyńska            - przedstawiciel rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Drołtowicach, 
8) Emilia Dobrzak                      - przedstawiciel rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Drołtowicach, 
9) Aleksandra Pieprzycka        - przedstawiciel rady rodziców Szkoły Podstawowej w Drołtowicach, 
10) Monika Nowaczyk               - przedstawiciel rady rodziców Szkoły Podstawowej w Drołtowicach, 
11) Leszek Wojtowicz                  - przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty  
                                                             i Wychowania NSZZ "Solidarność", 
12) Izabela Noczyńska-Drozd    - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

§  2 

Tryb oraz zasady pracy Komisji Konkursowej określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej 
szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 
konkursowej. 

§  3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Dariusz Maniak 

 

 

Sporządziła: Monika Zobek-Dubicka 


