
ZARZADZENIE  NR  97/2022 
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 25 lipca 2022 r

w sprawie  powołania  komisji konkursowej  w celu  przeprowadzenia  konkursu  dla wyłonienia 
kandydata  na stanowisko  dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Skarszewie. 

        Na podstawie  art. 30. Ust 1 ustawy  z dnia 8 marca  o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2022 r , 
poz. 559 )  oraz art.  63  ust 18 ustawy z dnia  14 grudnia  2016 r  Prawo oświatowe  ( t.j. Dz. U. z 2021
r  poz 1082  ze zm. ) i § 2  rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11  sierpnia  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 .( Dz.U. z 2021 r , poz  1428 ), zarządza się co następuje:

§ 1
Powołuję komisję konkursową  w celu  przeprowadzenia postepowania  konkursowego  dla 
wyłonienia  kandydata  na stanowisko  dyrektora  Szkoły  Podstawowej im Armii Krajowej w 
Skarszewie  w składzie : 
1.Przedstawiciele  organu  prowadzącego szkołę :
    1) P. Jarosław Matusiak  – przewodniczący komisji 
    2) P. Anna Sar  – członek komisji 
    3) P. Marta Wawrzyniak  – członek komisji 
2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny :
    1) P. Magdalena Lielbriedis – członek komisji 
    2) P. Małgorzata Falczyńska  – członek komisji 
    3) P. Krzysztof  Jurek – członek komisji 
3. Przedstawiciele  Rady Pedagogicznej 
     1) P. Monika Raniś – członek komisji 
     2) P. Agnieszka Bryła  – członek komisji 
4. Przedstawiciele Rady Rodziców 
     1) Katarzyna Zielińska  – członek komisji 
     2) Monika  Kurczbuch  – członek komisji 
5. Przedstawiciel Związków Zawodowych 
    1) Radosław Kokociński   – członek komisji 

§ 2
Komisja konkursowa przeprowadzi konkurs na dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w 
Skarszewie   w oparciu o postanowienia rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 
sierpnia 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).

§ 3
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Żelazków 

 
                                                                                         /-/ Michał Kraszkiewicz 




