
ZARZĄDZENIE NR 67/20 

WÓJTA GMINY CHEŁMŻA 

z dnia 10 lipca 2020 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Sławkowie. 

 

  Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 910), § 2 oraz § 3 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 2017 r. poz. 1587 oraz z 2019 r. poz. 1634) zarządzam, co następuje: 

 

      §1. W zarządzeniu Nr 66/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 08 lipca 2020 r. w 

sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie w składzie: 

 

1) Katarzyna Podlaszewska  – przewodniczący Komisji 

 przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, 

2) Ewa Pudo    – członek Komisji 

 przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, 

3) Maciej Skwierczyński – członek Komisji 

 przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, 

4) Joanna Rek   – członek Komisji 

przedstawiciel organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, 

5) Ewa Ignaszak    – członek Komisji 

 przedstawiciel organu sprawującego  

 nadzór pedagogiczny, 

6) Dariusz Zagórski    – członek Komisji 

 przedstawiciel organu sprawującego  

 nadzór pedagogiczny, 

7) Iwona Szymańska   – członek Komisji 

 przedstawiciel Rady Pedagogicznej, 

8) Danuta Syrkowska – członek Komisji 

 przedstawiciel Rady Pedagogicznej, 

9) Anna Balińska    – członek Komisji 

 przedstawiciel Rady Rodziców, 

10) Tomasz Nadstawny  – członek Komisji 

 przedstawiciel Rady Rodziców, 

11)  Katarzyna Szwarc-Kręciszewska – członek Komisji 

przedstawiciel Związku Nauczycielstwa 

Polskiego, 

12) Jerzy Wiśniewski   - członek Komisji 

przedstawiciel NSZZ Solidarność.” 

 



      §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Pismem z dnia 23 czerwca 2020 r. organ prowadzący zwrócił się do 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Komisji 

Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i wychowania w Toruniu z prośbą o 

wytypowanie przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej do składu komisji 

konkursowej na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie. 

Wyznaczony termin upłynął w dniu 6 lipca 2020 r. o godz. 15.00.  

W dniu 8 lipca organ prowadzący ponownie zwrócił się do związku w 

powyższej sprawie. Z powodu braku odpowiedzi w dniu 8 lipca 2020 r. została 

powołana komisja konkursowa, w której nie uwzględniono przedstawiciela NSZZ 

Solidarność. 

Następnie w dniu 9 lipca 2020 r. wpłynęło pismo w/w związku w sprawie 

wyłonienia przedstawiciela do składu komisji tj. Pana Jerzego Wiśniewskiego. 

W związku z powyższym należy rozszerzyć skład komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławkowie. 

 

 

 


