
ZARZĄDZENIE NR 390/23 
WÓJTA GMINY JEMIELNICA 

z dnia 19 stycznia 2023 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 
dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrówce 

Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 – z późn. zm.1) ) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na 
stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrówce, zwaną dalej 
„Komisją” w składzie: 

Grażyna Sznajder przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole przewodniczący komisji 
Jolanta Nikołajczyk przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole członek komisji 
Dorota Pollok przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole członek komisji 

Stanisław Jędrusik  przedstawiciel organu sprawującego  
nadzór pedagogiczny członek komisji 

Robert Gwóźdź przedstawiciel organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny członek komisji 

Jolanta Jaworek przedstawiciel organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny członek komisji 

Patrycja Nawrot przedstawiciel rady pedagogicznej członek komisji 
Urszula Staś - Bożek przedstawiciel rady pedagogicznej członek komisji 
Aneta Stępień przedstawiciel rady rodziców członek komisji 
Barbara Styś przedstawiciel rady rodziców członek komisji 

§ 2. Obowiązki i uprawnienia Komisji określa Rozporządzenie 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 wydania. 

 

   

Zastępca Wójta 
 
 

Piotr Pyka 

 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 2245; z 2021 r., poz. 762 oraz z 2022 r., 

poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730 i poz. 2089 
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