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Wójta Gminy Falków
z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej SzkoĘ Podstawowej
im. Stefanaieromskiego w Fałkowie o ul. Glinianki 47 , 26-260 Fałków

Napodstawieart.63ust. li10wzvv.zart.29ust. lpkt2ustawyzdniai4grudnia2016r.-
Prawo oŚwiatowe (Dz. U. z 2018 L poz. 996 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz $ 1 ust' 7 tozpotządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnta 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.IJ. z2017 r.

poz. I 587) zarządzam, co następuj e:

$1

Powofuje się komisję konkursowąw celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Zeromskiego w Fałkowie w składzie:

1) ZygmuntPtak
2) Danuta Leśniewicz
3) Irena Łowicka
4) Jacek Staromłyński
5) Barbara Maciejewska
6) Renata Jędrzejewska
7) Jolanta Gtzegorczyk
8) JoannaChojnacka
9 ) Dorota Czechowska
10) Renata Wiadema
11) Henryk Rydz

- przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego 
'- przedstawiciel organu prowadzącego ,

- przedstawiciel organu prowadzącego ,

- przedstawiciel kuratorium oŚwiaty w Kielcach ,

- przedstawicielkuratorium oświaty w Kielcach ,

- przedstawiciel kuratorium oświaty w Kielcach ,

- przedstawiciel rady pedagogicznej ,

- przedstawiciel rady pedagogp,cznej ,

- przedstawicielrady rodziców ,

- przedstawicielrady rodziców ,

- przedstawicie| Związku Nauczycielstwa Polskiego ,

$2

Postępowanie konkursowe jest zgodne z zasadamiokreślonym l' w rozporządzeniu 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.

Posiedzenie Komisji powołanej niniejszym zarządzeniemodbędzie sięw dniu 27 a2019 r.

o godz. 12.00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Fałkowie.

$4

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

$3
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