
Zarządzenie Nr 383/2018 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 18 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Wielowsi  
 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 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. poz. 1587) zarządzam, co następuje:  

§ 1. Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielowsi 

przeprowadzony w dniu 15 czerwca 2018 r.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

Wójt Gminy 
 

                                                                                                                                                 Czesław Berkowski   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
do zarządzenia Nr 383/2018 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 18 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Wielowsi  
 
 
 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 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. poz. 1587) 
wójt gminy zatwierdza konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub unieważnia konkurs  
w razie stwierdzenia: nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania 
konkursowego, przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez 
wymaganego udziału 2/3 jej członków, naruszenia tajności głosowania albo innych 
nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.  
W przeprowadzonym w dniu 15 czerwca 2018 r. postępowaniu konkursowym na kandydata  
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielowsi nie stwierdzono nieprawidłowości, 
dlatego należy zatwierdzić konkurs. 
Wobec powyższego wydanie zarządzenia jest uzasadnione. 

 

 

Wójt Gminy 
 

                                                                                                                                                 Czesław Berkowski   

 

 


