
Uchwała Nr 60/IX/1999
Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki".

Uchwała Nr 60/IX/1999
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 25 czerwca 1999 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora
szkoły lub placówki"

Na podstawie: art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst  jednolity:
Dz.U.  z  1996 r.  Nr 67,  póz.  329  z  późn.  zm.),  art.  12  pkt  11  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998 r.  o
samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, póz. 578) Rada Powiatu uchwala.co następuje:

§1.

Przyjmuje się „Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i placówki" w treści załącznika nr l do
niniejszej uchwały.

§2.

Traci moc uchwała nr 47/YII/1999 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 kwietnia 1999 r.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 60/IX/1999 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 czerwca 1999 r.

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY LUB PLACÓWKI

§1.

1. Postępowanie konkursowe obejmuje:
1/ uchwalenie regulaminu konkursu,
2/ powołanie Komisji konkursowej,
3/ ogłoszenie konkursu,
4/ rozpatrzenie przez komisję zgłoszonych kandydatur:
sprawdzenie wymogów formalnych,
zapoznanie się ze złożoną przez kandydata pisemną „koncepcją i programem
działania szkoły lub placówki",
rozmowy z kandydatami.
wyłonienie kandydata

§2.

1. Konkurs ogłasza Zarząd Powiatu
2. Ogłoszenie o konkursie powinno określać:
l/ nazwę i adres szkoły,
2/ wymagane kwalifikacje kandydatów,
3/ termin zgłoszenia wniosku o przystąpienie do konkursu i złożenia wymaganych
dokumentów,
4/ termin i miejsce posiedzenia Komisji konkursowej.

3. Ogłoszenie o konkursie należy podać do wiadomości  w szkole lub placówce, w Kuratorium Oświaty i
zamieścić w prasie lokalnej.
4. Przystępujący do konkursu na dyrektora ma prawo wglądu w podstawowe dokumenty danej szkoły lub
placówki.

§3.

1. Komisję konkursową powołuje Rada Powiatu, w tym jej przewodniczącego.
2.  Upoważnienie  do  uczestnictwa  w  pracach  Komisji  przedstawicieli  rad  pedagogicznych,  kuratorium
oświaty,  rodziców,  samorządów i  związków zawodowych stanowi  imienne  upoważnienie  wydane  przez
organ desygnujący przedstawiciela lub wyciąg z protokołu zebrań rady pedagogicznej lub rodziców.
3. Członkiem komisji nie może być osoba spokrewniona z którymkolwiek z kandydatów.

§4.

1. Kandydat powinien przedstawić:
1/ życiorys z opisem pracy pedagogicznej,
2/ dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe ( wykształcenie, odbyte kursy,
specjalizacje zawodowe) kandydata zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia
15 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 14, póz. 126). 3/ ocenę pracy zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz.U.Nr 97, póz. 357 z późn. zm.).
2. Dokumenty składa się w kopercie, na której  należy podać nazwę i  adres szkoły lub placówki, której
dotyczy konkurs oraz nazwisko i imię kandydata.
3. Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien przedłożyć w osobnej kopercie pisemną ofertę wraz z
„koncepcją i programem działania szkoły lub placówki", w której ubiega się o stanowisko dyrektora.
4. Koperty kandydat składa za pokwitowaniem w kancelarii Starostwa Powiatowego w Otwocku, ul. Górna
13 w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie.

§5.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:


