
                                                                
UCHWAŁA NR 30.VI.2019 

          ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 27 marca 2019 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia  kandydata na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem 

 ul. Katowicka 8, 63-600 Słupia pod Kępnem. 

 
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 2018 r.  poz. 996; ze zm.) oraz § 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 2017 r.  poz. 1587)  uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1.   Zarząd Powiatu Kępińskiego powołuje Komisję Konkursową do wyłonienia kandydata  na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. Katowicka 8, 

63-600 Słupia pod Kępnem w składzie: 
 

1)  Andrzej Jóźwik               - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodniczący 

                                               Komisji Konkursowej, 

2) Jolanta Jędrecka              - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – członek            

                                               komisji konkursowej, 

3) Regina Marczak               - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – członek            

                                               komisji konkursowej, 

4) Elżbieta Czuba                 - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu – członek 

                                               komisji konkursowej, 

5) Elżbieta Tanaś                  - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu – członek 

                                               komisji konkursowej, 

6) Zbigniew Taranek            - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu – członek 

                                               komisji konkursowej, 

7) Andżelika Dudzic           - przedstawiciel rady pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych                 

                                               w Słupi pod   Kępnem – członek  komisji konkursowej, 

      8) Bożena Pajkert                - przedstawiciel rady pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych               

                                                     w Słupi  pod    Kępnem – członek  komisji konkursowej, 

      9) Sławomira Dirbach         - przedstawiciel rady rodziców Zespołu Szkół Specjalnych  

                                                     w Słupi pod    Kępnem – członek  komisji konkursowej,  

    10) Katarzyna Leśniak          - przedstawiciel rady rodziców Zespołu Szkół Specjalnych 

                                                     w Słupi pod    Kępnem – członek  komisji konkursowej,  

    11) Magdalena Mikołajczyk-Witak - przedstawiciel NSZZ „Solidarność „– członek komisji 

konkursowej, 

    12)  Wiktor Gruszka             - przedstawiciel ZNP  – członek komisji konkursowej. 

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

      

      § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Kępnie. 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu  -  Robert Kieruzal  /-/ 

 

Członek Zarządu Powiatu             - Alicja Śniegocka  /-/ 

 

Członek Zarządu Powiatu              - Renata Ciemny  /-/ 

 

Członek Zarządu Powiatu             - Krystyna Możdżanowska /-/ 

 

       Członek Zarządu Powiatu              - Marek Potarzycki  /-/ 

 



 

 
Uzasadnienie 

 

 

do uchwały Nr 30.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego  z dnia 27 marca 2019 r. 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia  kandydata na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem 

 ul. Katowicka 8, 63-600 Słupia pod Kępnem. 

 

 

 

W związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwały o ogłoszeniu konkursu do 

wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem 

ul. Katowicka 8, 63-600 Słupia pod Kępnem niezbędne jest powołanie komisji konkursowej. Skład 

komisji konkursowej określa art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo  oświatowe  (Dz. 

U. z 2018 r.  poz. 996; ze zm.). 

Zgodnie z § 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 2017 r.  poz. 1587)  organ prowadzący wyznacza przewodniczącego komisji 

konkursowej, który kieruje jej pracami. 

 

 

 

 

 

 

       STAROSTA KĘPIŃSKI 

       /-/ ROBERT KIERUZAL 


