UCHWAŁA Nľ Xvĺ122ĺ99
Rady Miejskiej Źyľaľdowa
z dnia 16 grudnia 1999ľ.

w sprawie: określenia regulaminu konkursu oľtlz powołania komisji
konkrrrsowej ďa wyłoníeniakanđydatana stanowisko Dyrektora

Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie
Na podstawie art. 36a ust.5 ustawy z dnia 7 wrzeŚnia t991r. o systemie
oŚwiaty (Dz.ÍJ.z l996t.
art. 18 ust.

l

ustawy

ĺr 67 poz.

z dnla

329 zpőźniejszymi zmianami ) w

8 maĺca l990r. o samorządzie gminnym

nłiązkuz

@z.U. z

1996r. nľ 13 poz.74 zpőźĺllejszymi annanani) uchwala się co następuje:

$ 1.

W celu pÍZeprowadzeniakonkuĺsu dla wyłonienia kandydata na stanowisko
Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyraľdowie:
1.

powołuje się komisję konkuľsową w składzie okreŚlonym w
do

załączni7<:u

nĺ I

uchwĄ

2. okĺeŚla się regulamin konkursu w brzmieniu

załącnikanr 2

do uchwaĘ.

$2.
Vŕykonanie uchwaĘ powierza się Zarządowi Miasta.

$3
Uchwała wchodzi w Ęcie z drnem podjęcia.
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Załąsznikn l
do UchwĄ llĺYYl122l99

Rady Miej skiej Zyraĺdowa
z dnia 16 grudnia 1999Í.

Sktad komisji konkursowej dla ryłonienia kandydata
na stanowisko DyľektoľaMiejskiego Pľzedszkola Nľ 8
Y Zyrardowie
l . Bogusław Adamki ewicz - Przewodni czący komisji - przedstawiciel organu

prowadzącego

2. Anna

Cieówieru

- członek komisji - przedstawiciel organu

prowadzącego

3.Małgorzata Riedel _ członekkomisji - przedstawiciel Mazowieckiego
Kuratorium oświaty
4. Danuta

Budzińska

_

cżonek komisji - przedstawiciel Mazowieckiego
Krľatorium oŚwiaty

5. Henryka

Drzewiecka

- członek komisji - przedstawiciel Rady

Pedagogicznej
6. Bogumiła

ZieliÍska - członek komisji

- pľzedstawiciel

Rady

Pedagogicznej
7' Monika
8. Joanna

Kamińska _ członek komisji - pľzedstawicíelRađyRodziców
Woľomiej _ czJonek komísji - przedstawiciel Rady Rodziców

9. Krystyna

Cynkier

- członek komisji - przedstawiciel
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Rady Miej skiej Żyrudowa
z dnia 16 grudnia 1999r.

RE GUL

AMIN

konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora
Miejskiego Pľzedszkola Nr 8 w Żyrardowie

$ 1.

Wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora pľzedszkola odbywa się w
drodze konkursu. Konkurs przeprow adza Zanąd Miasta.

$2.
dyrektora winno być: poprzedzone
na
süanowisko
koĺkursu
1. Przeptowadzenie
ogłoszeniem o konkuľsie:
- w prasie lokalnej
_ w lokďĺej telewizji
- popÍzezrozp|akatowanie w placówkach i w szkołach na tęrenie miasta
2' Konkurs przeprowadzakomisja konkursowa powďana przez Radę MiejsĘ.
3. Legitymację do uczestniczeniaw pracach komisji dla przedstawicieli rad
pedagogicznych, rodziców, zvrliązkőw zawodowych lt. stanowi imienne
upoważnienie wydane przez organ desygnujący przeđstawiciela.

$3.
Do udzíafu w konkursie na stanowisko dyrektora szkoĘ mogą byó
dopuszczeni Ęlko kandydaci posiadający loľaliťrkacje określone
Rozpoľządzeniem Ministra EđukacjiNarodowej z dnia 15 lutego 1999ľ. w
sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadać osoby z.ajmujące stanowiska
dyľektorów oÍaz inne stanowiska kierownicze w pľzedszkolach oraz
poszcze1ólnych typach szkół i placówek (Dz.U. nĺ 14 poz. 126).
2.w pľ4padku występownía pĺzeszkód do zajmowania stanowiska
kierownic ze go wynikaj ąc y ch z przepi sów szczegő|nych kandydat wini en
złoĘć,wraz z ofeĄstosowne dokumenty (oświadczenie) o
wyeliminowaníu Ęchprzeszkód.
1.

$4.

komisji.
kandydatem a członkami komisji
"ĺęa"y
przezczłoĺrka
odbywa się drogą oświadczeni a úoŻoĺegodo protokołu
komisji.
;y

$5
jednego
Konkws przeprow adzasię równi eŻptzy zgłoszeniu się tylko
kandydata.

$6

co najmniej 80%
Postępowanie konkuľsowe przgprow uarusię przy obecności
skłađukomisji konkursowej .

$7

późniý nlzw ciągu 10 dni
Komisja konkursowa powinn aĺozpocząćpra|e nie
w ogłoszeniu o konkursie'
od daĘ upĘwu terminu składania ôľ.'t ón.slo''.go

.

haca
I etap

í.

r pooJęcle

ę. W prrypadku ľównej liczby głosów rozsfrzyga
głos przewodniczącego.
p ropozycjami kjer9w ania pracą |*oľy .
II etap
po"rkandydatów w formie pisemnej lub ustnej
,"ż kor^sję oceny Ęch propozycji'
datowi'
KuŻdyczłonek
Cźonkowie komisji za

-

komisji

$8

konkursu może wnieśó
Kandyđat,którego komisja nie dopuŚciĺa do 2.etapu
s dni od daty decyzJikomisji'
sprzeciw na piślíiedo Zarząültvĺiasta w teľminĺđ
w konkursię i
przypadku niedop uszczeniaktóregoŚ z kanĘatów do udziału
W

zýoszeniupo"iteeokandydatazapówiedzi1nresieniaspľzeciwąnastępny
niz po rozpatzeniu sprzeciwu
etap konkursu nie ňoze się odbyó wczeŚniej

pÍzęz Zarząd Miasta.

ZarząđMiastapowinienĺiezulłocznierozpatrzyćwniesionysprzeciw.
Decyzja ZarząduMiasta w sprawie uwzględnienia lub oddalenia sprzeciwu jest
ostateczna.

$e.

w

II etapie konkrľsu po dokonaniu oceny przedstawionych propozycji,
przewodni czący komisj i zľ:ządza gło sowanie :
l. Głosowanie ma chaĺakter bjny.
2.KaŻdy członek komisji dysponuje l głosem.
3. Konkurs wygrywa kandydat, który uryskď bezvłzględnąwiększośó głosów.
4. w przypađkugdy źaden z kandydatów nie uzyskabenłzględnej większości
to do dľugiej fury glosowania đopuszczeni są đwajkandydaci, którzy
uzyskali najwięlĺszą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.
5. JeŻeli w drugrej twze głosowaniażndenkandydat nie uzyskabezulzg|ędnej
większości głosów, to ogłasza się ponownie konkus.
6. Po odnotowaniu wyników głosowania w protokole, karty do głosowania są
niszczone za zgoĘkomisj i.
7. Wynik konkuľsu ogłasz-apľzewodniczący komisji konkursowej po
przedstawieniu wyników głosowani a pÍzez przewodn iczącego komisji
skrutacyjnej.
$ 10.
l.

Z

prac komisj

i

sporządza się protok oł, l<tory podpisuj ą wszyscy członkowie

komisji.
2. Przewodniczący komisji nlezwłocznie przedstawia wyniki konkrľsu wÍaz
z dokumentacją Zarządowi Miasta.
$

ll

ZaĺządMiasta powierza stanowisko dyrektora kandydatowi wyłonionemu w
drodze konkusu , jeŻe|iMazowieckie Kuratorium oŚwíaty w Waĺszawíe nie
zgłosi w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko
um otywowanego z'astzeŻenla.
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