
Zarządzenie Nr 153/2016 

  Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 9 maja 2016 roku 

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych 

szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice.  

  

 

Na podstawie art. 36a ust. 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu  

na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 

konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

                     

  

§ 1. Ogłasza się konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:  publicznego  

przedszkola i publicznych szkół  prowadzonych przez Gminę Sieroszewice: 

 

1) Publicznego Przedszkola w Westrzy, Westrza 30, 63-405 Sieroszewice, 

2) Szkoły Podstawowej w Parczewie, 63-405 Sieroszewice, 

3) Szkoły Podstawowej w Rososzycy, ul. Kaliska 3, 63-405 Sieroszewice. 

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursach stanowi załącznik do zarządzenia.  

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zakładu Ekonomiczno-

Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach. 

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  

 

 

 

 
Wójt Gminy Sieroszewice 

 

     Czesław Berkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Zarządzenia Nr 153/2016 

  Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 9 maja 2016 roku 

 

 W dniu 31 sierpnia 2016 r.  upływa okres powierzenia stanowisk dyrektorom 

publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sieroszewice: Szkoły 

Podstawowej w Parczewie, Szkoły Podstawowej w Rososzycy oraz Publicznego Przedszkola 

w Westrzy. Na podstawie art. 36a ust. 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156  z późn. zm.) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania 

się w drodze konkursu. Zgodnie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły 

i publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz.373 z późn. 

zm.), wójt ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora  publicznej szkoły. 

W związku z powyższym wydanie zarządzenia jest uzasadnione. 

 

 

 
Wójt Gminy Sieroszewice 

 

      Czesław Berkowski 

 


