Uchwała Nr 43/./.2&../2020
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2020 roku
w sprawie:

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia
kandydata

na

stanowisko

dyrektora

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

w Sępólnie Krajeńskim, ul. Wojska Polskiego 20, prowadzonej przez Powiat
Sępoleński.
Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 63 ust. 1, 10, 14 i 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.1) oraz 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 z późn. zm.2) uchwala się,
co następuje:

§1. Powołać Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na
stanowisko

Dyrektora

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

w

Sępólnie

Krajeńskim,

ul. Wojska Polskiego 20, prowadzonej przez Powiat Sępoleński, wskazaną w załączniku
do niniejszej uchwały.

§2. Na Przewodniczącą Komisji Konkursowej wyznaczyć Lidię Sokulską-Tłok.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:
Jarosław Tadych
Andrzej Marach
Katarzyna Kolasa
Iwona Sikorska

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378
Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1634

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 43/../.^..'.../2020
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2020 roku

Zgodnie z treścią art. 63 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, kandydata na stanowisko dyrektora
szkoły wyłania się w drodze konkursu. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły publicznej ogłasza
i przeprowadza organ prowadzący szkołę.
Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim uchwałą z dnia 18 listopada 2020 roku ogłosił konkurs na
stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim. W celu
przeprowadzenia konkursu organ prowadzący placówkę powołuje komisję konkursową. Przedstawicieli
do składu Komisji wyznaczają podmioty wymienione w art. 63 ust. 14 ustawy Prawo oświatowe.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Inicjator: Dyrektor Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
Sp. L.S-T/01.12.2020

