Uchwała nr XLVT/3j9/94
RađyIr11eJsk1eJ żyrardowa

z dnla 28 kwletnla
dot. powołania kom1sJl

1994

r,

konkursoweJ

z đníafl tvrześn1a 1991 ro
o system1e ośw1aty/ nr. U. nr 95 poŻC 425/ oTaz na podstawle
art. '18 ust 1 ustawy z cln1a 8 marca 1990 r' o samorząđz1eterytorialnym /Dz. |J. nr 16 poz.- 95 z pőźnLeJszym1 zmíanam1/
ustala s1ę co następuJe:
Na podstavlíe art. Jŕ; ust 5 ustalvy

!

$1

konlĺursowe d1a wyłonien1a kanc1ycjatów
na stancw1ska dyrektorów:

1. PowołuJe síę kom1.sJe
a/

}11ejsl<1ego
11/15

przy uL. Ks.Brzósk1
Przedszkola nr 5 w Żyľarđowíe

b/ Św1etlicy Profílaktyczno_l{yclrowawczeJ
ul. 1'/aryńsk1ego 25

w Źyrarđow1eprzy

2. Sltład kom-isj1 do poszczegó1'nych placówek określazaŻą,cznik nr
t

Šz

Konkurs na stanovlísko dyrektora obu placówek przepro\ĄIadzony Jest
wg regulaminu stanovĺ1ącego zał-ącznIk nr 2 do uchwały.

$r

Wykonan1e uchluały potvíeľza sÍę Zaľząd'ow1 M1asta.

$4

Uchwała wchoclz7 w życĹe z dnlem podJęc1a.
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REOUTAMIN
przeprowadzenla konłuršórłna śtanoľískE K1eroľníka
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Porł'1erzenle nauozycreiom funkcJl - kieroľn1ka śwLetlÍcywínno
oc'bi"ĺlac stę poPrze2 '..ryłanlaníe kandyđatów na dyrektoróvĺ p1acó.ł;ek
lł drodze nerytory.cznyth konlłursów organjzorłanych pťzez orgen

pro,r.,ad

zący

p1 ae ór*ikę.

'

$ 2.
1. i'rzeprowadzenie konkursu na stanowl'ska .kíerownLka św1etlícy
lłĺnnobyc póprzedzone ogłoszen1em o łonkursíe:
w pras1é lokalneJ
- w 1okeineJ těleh,í2J1
pop'"zez rozplehatowanle w placówkach 1 szkólach na tersn1e

2l

miasta
Ce]em przeprorłađzenĺakon}ursu orgen pľowadzący
{w1et11cę
powoluJe komísJe; w akład któreJ wchođzą:
- 2 przedstawĺcíelí'organu prowacząceBo
2 przecłstaiv1clel1 orBanu sprawuJącego nadzór pedagoglczn ,h
tJ. i{uretorÍun Ośwíatyrł Skterníewícach,
- 2 przeclstawtctel1 rađypedagogÍczneJ /wybÍeranÍ w tajn1,ĺn g3c

nlu/

- po { przedstarłlcíeluzakładÖhrych /míęđzyzahłađowych/organl:

Nsz:
zwĺązkowyeh tJ. 1 przědstaw1cíel zNP 1 1 przeđstawícíel
||So1ĺdarnośc||Pľacown{kó,ĺ ośw1atyĺ ĘônowanÍa. 1ť komisJí
konhursoweJ uczestn1czy przedstawĺcíel üych' ztłjązków za'wotjo

).
hl

które dzlałaJą na terenle placówltí.

1ť placdwkech

nowo zakładanych

tklad kom1sJí konkursoweJ okreś

orgen pror"adzący placórłkę.
FlnkcJę Prze},ođníczącegokom1sJ1 pełnĺprzedstawĺcÍel oľé,anu
Frov'ac2ącégo

Ęrrlr

'rt-

doborr,l

lr ilrroryclrlr

rrndlrtÚĺl 0 !'

porüdrJrcy h,rrtÍfiroll grđo1ojlolnot
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prlŕrronll Y'tr lromĺd rľŤa";a;,;" "ľr '_,_.''''_"BrYg 1prđego.Íhtpľ
2. ConaJnnÍeJ 5-c1o ]etnĺ staż pracy peđagog1czneJYĺ
Pełnym w1miarz
.t

3,

zajęé.

Frefercwany vrtek do 50 \at.
&{ Dobrj' stan zdrow.ĺa. \
5. Fozytyr"la opínía'zostatních plęcíu 1at pracy.
5' Neuczyc1ele pełníĘcyaktua]nl'e funkcJę dyrektora
pos!adJący ahtua]ną ocenę Pracy, tĺtórzy są kanđyđatam1
oo łonkur
maJą oborr'lązku dostarczanla op1níĺokreś1oneJ pkt.
w
5
7, Do l'.onktlrsu nle bęđądopuszczenl nauczyclele, którzy zosta]1
ođwc]anĺze stanowl-.ka đyrektorów w clągu ostatnlcll
2 lat
v' zľiązku z nleprawÍdłowąrea1ízacJą zadań zwíązanych
z pe1nÍoną
fur.kcJą.
'

$ 4.
}íonkurs r'r2eprowadza s1ę řórłn1eż przy zgłoszenÍu
síę ty1ko jecnego
łanđydata.
Konkurs jest przeProvładzany na stanowí-cko đyrehtora
konkretneJ
p1acówkĺ.

ś5.

ilonktlrs ĺnoźebyć Fr'-eprowadzony przy uđzía]eprzyneJrnnieJ
7 o-.65
składu lĺorj ľJ1 konkursoweJ /określorego w z' płt
śĺ
. 2/ l zza.ho'*-::iem
oblí.]atcr''.' jnego udzJału przedstarłícle]1 organü
nadzorującego i

Fľolĺac2ącego

$6.
1.íonkt:rs prz ebíeg,a cwuetapovýo!
'|/ ,.ę p.ierr,.szym etap1e w teľmínĺe

komÍsJa zapoznaJe s1ę

2 dokrl"'entan.t złożonym!. ľ'rzez k,,ndydatów ĺ pođeJmuJe
decyzje o
cop'tllzcz'enĺu ł'anđycatówco đrugíegoetapu konkur'su.
2/ ':: clrugín etepíe vÝ termínl'e
konÍsJa r.ysłuchuje

1ro1'ozycJ1 kandydatów odnośníesposobów }ĺíerowaníaprecą
1ub zapoznaJe síę z proFozycJam1 przeđstewÍon1,m1na píśľníe
oraz
rlo}.eruje oceny tych propozycJĺ.
przesłuchíwanísą v/g a]'fabetu
Tr. Kanđyđacl

97;
tiancyrle t, kt.ć,rego konl sJa konkursołłaníe
dopuśclła do drugí e3o ei.aI
honkurľ-'u ĺoźevłnleśćsprzec1rł do organu oglaszaJącego.konkuŕs

w ter
dopuszczen1a któregoś
!łanĺlyđatćľ
ĺio tlczíałuw konkursĺe 1 zgloszen1a przez tego
Łand1,data
zapolľíerizlzgłoszenla sprzecíwul Dästępny etap konkursu
nÍe ĺr,oże
odbyc síę :Ýc2eśnieJ níżpo upływle termínu zgło..zenĺa
sprzecÍwu.
DecyzJa or'.anu rozpatruJącäG,o sPrzecĺw
Jest ostaaueCzľlBo

: ľlnĺod daty decyzJl hoĺnlsJíltl wypađkunle

$8.

. Cłosntłan.ĺe łołĺ33ĺ
Jest taJne.
3. iÁżd:, cz!'on ek komí'sJt cysponuJe
'l

l.

Kor.kurs
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Jeclnym g1osem.

kand1'cat, htóry otrzymał bezwz91ęđnąwięk_czość

t!. l,ąr'đ;.ĺet,k téry.níe!,yBrał konŁursu
t ľ?.Y s tąpi ć

'
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?,

okreś]oneJ p]acó.,v,C€ noże
cjo konkursu ul inneJ placór^'ce, o 11e spełníä
u1l;;.1gEa']e
v/

kryt,łrJ a.
lť pr7'''räcku uzyskanJa rórĺneJ c,loścĺg1oséw przez
duóch kancyđátc
'
o 1'Tborze kanđyđata
do porł,Íerzenla funkcJĺ dyrektora cecydu;e
przev''odní cz ący Ł.oní sJl .
i''vn!k kcn]tursu og2a-rza przevlodnĺczący konísJí
konkursoweJ po
Dr;e'{-eta'''Jen'íu';ĺJníków61csorĺanía
Przez 1,rzev,'odnIcząc.ego kor.!s.ij

kru''-ł c1'JneJ.
l'l prz.1'paĺiku hłestlono:ĺaníavlyn1ków konkurŚu zaínterescvjenemu
s

kanc'.''Jaton'í przysługuJe Pra.ło tlnJ esíenÍa vĺ termíníe j-ech
in1
- Ś-:^zeclrnu do Zerząđurn. ŻyrardoWEo
h' sprau1e zlożonego śprzecLtuZarząđlrííastapodeJmuJe
decyzJe
o pono.ďnym przeprórĺadznlu konkursu w cíągu 7 dn1 od daty
otrzvma
.

P'
?,

1o'

s

f rz ec 1iru.

Déc1l2jg Zarządu l{íaste Jest ostateczna.
'tl prrypaćku1 gdy c!o konhursu
kandyđuJewspólmałźoneklub kre.,n1
'|-Bo sto1'nía rĺ 1tní1 prosteJ członka k9mísJ1
na r"nÍosek r,rzeiťodnJczące8o tłomlsJl - cz!'onek ten powinien zostaé ury-łączony
z uđzie
i.l pracach komísJl.

11, Stosoľnje do zap1-Gu tł pkt. Ą orez vý sytuacJ1 tĺledy
w pjer.wszym
term!nle konkursu níe zostaną wylonJení kandydac1 na stanowí-qka
ĺĺvrektorórĺśwletlícy orgen prowadzący oglosÍ. konkurs
w drugi:
termĺ n! e.

12, CzłonkowíekomísJ1 oborł'íązaní są ąacJawać te same P)'tanía
\ł atonunku ĺ!o ĺ.'ażyotkíchkandyĺ!atórł.
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prac komísJísporządza riíę protokoł,
.któ"y podpísuJą wśzyscy
czlonkowÍe komísJt.
..
Przewoclnĺczący komĺsJĺn1ezrĺłocznĺeprzedstäw1 *j2rĺłĺ
konlnrrsu

wĺez z dolłumentacJą Zarządow1 t'ílasta.
$ 10.

t

FlnlĺcJę dyret<tora powíerzäorgan prorvadzący daną p1acówkę
kandydatowĺ
na đyrektoreteJ placóvlkí rĺyłońíonenuľ drodze konlursu,
chyba że
żachodzą oko] 1cznoścíuzasađníaJĘc
rozstrzygníęcíurłyezĘ na Jaľ okol
/nP, złożeníefałszytĺychdokunentó
un1cr:oż1 1'ł'íaJące povł1erzeníe kanc|ydatowl
funkcJ1 đyrektora.

