Uchwała Nr 44/140/2020
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie:

unieważnienia

konkursu

na

stanowisko Dyrektora Poradni

Psychologiczno-

Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Wojska Polskiego 20
Na podstawie art. 32 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. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj.
Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.1), w związku z § 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 z późn. zm. 2), uchwala
się, co następuje:
§1.

Unieważnia się konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Sępólnie Krajeńskim, ul. Wojska Polskiego 20, który został przeprowadzony przez komisję
konkursową w dniu 18 grudnia 2020 roku.

§2.

Zarządza się ponowne przeprowadzenie konkursu, przy czym ogłoszenie o konkursie będzie
przedmiotem odrębnej uchwały Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Sępólnie
Krajeńskim.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

Signed by /
Podpisano przez:

Starosta - Jarosław
Tadych
Starostwo Powiatowe w
Sępólnie Krajeńskim

Andrzej Marach
Powiat Sępoleński

Tomasz Fifielski

Date / Data: 2020-12-22
12:52

Date / Data: 202012-22 12:54

Date / Data:
2020-12-22 12:55
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Signed by / Podpisano
przez:

Signed by /
Podpisano przez:

Signed by / Podpisano
przez:

Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna Bożena
Kolasa
Powiat Sępoleński

Iwona Magdalena
Sikorska

Date / Data: 2020-1222 12:57

Date / Data: 202012-22 12:56

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
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr 44/140/2020
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zgodnie z §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. z 2017 r., poz. 1587) „Organ prowadzący publiczne
przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs
i zarządza ponowne jego przeprowadzenie (...)”.
W dniu 18 grudnia 2020 r. przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Wojska Polskiego 20, prowadzonej przez
powiat sępoleński.
W trakcie analizy oferty jednej z kandydatek, Komisja konkursowa ustaliła,
że w złożonych przez kandydatkę dokumentach brakuje poświadczonej przez kandydata za zgodność
z oryginałem karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego. W następstwie weryfikacji treści
ogłoszenia o konkursie ustalono, że wadliwie zamieszczono jedno z wymagań tj. obowiązek
przedstawienia poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem karty oceny pracy lub
oceny dorobku zawodowego - ograniczając ten obowiązek wyłącznie do kandydata będącego
nauczycielem akademickim. Obowiązek przedłożenia ww. dokumentu wynika wprost
z 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.
Kandydatce odmówiono udziału w dalszej części postępowania konkursowego, albowiem na
podstawie złożonej przez nią oferty nie dało się ustalić, czy kandydatka spełnia wymóg określony
treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole
ponadpodstawowej oraz publicznej placówce tj., że posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w
okresie ostatnich 5 lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku.
W ocenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, niezłożenie przez kandydatkę dokumentu w
postaci poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem karty oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowego, było następstwem wadliwej redakcji pkt. 2, ppkt. 14 ogłoszenia
o konkursie. Tym samym wystąpiła przesłanka z § 8 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia 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. z 2017 r., poz. 1587) uzasadniająca unieważnienie przeprowadzonego
konkursu.

Inicjator: Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
Sp. LS-T, 22.12.2020r.

