Uchwała Nr 54/167/2021
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie:

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni
Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Wojska Polskiego 20

Psychologiczno-

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 63 ust. 1 i 10, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm1), § 1 ust. 1
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) oraz § 1, § 6, § 12 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 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 (Dz. U. poz. 1597 z późn. zm.3), uchwala się, co następuje:
§1.
§2.
§3.
§4.

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Sępólnie Krajeńskim, ul. Wojska Polskiego 20.
Treść ogłoszenia w konkursie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Sępólnie
Krajeńskim.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378,
z 2021 r. poz. 4, poz. 619, poz. 762
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1634
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr 54/167/2021
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 17 czerwca 2021

Obecnie, stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie
Krajeńskim przy ul. Wojska Polskiego 20, piastuje pani Małgorzata Ormińska, której, zgodnie
z Uchwałą nr 45/143/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2020 r.,
powierzono pełnienie obowiązków dyrektora ww. placówki oświatowej do czasu powierzenia
stanowiska dyrektora, nie dłużej jednak niż do 31.08.2021 r.
W związku z powyższym, począwszy od 01.09.2021 roku powstanie wakat na stanowisku
dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Wojska
Polskiego 20 i zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
Organ prowadzący – powiat sępoleński, zobowiązany jest przeprowadzić konkurs
na wyłonienie kandydata na dyrektora placówki oświatowej, o której mowa.
Zgodnie z treścią art. 63 ust. 10 ustawy prawo oświatowe, kandydata na stanowisko szkoły,
placówki oświatowej wyłania się w drodze konkursu. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
publicznej, placówki oświatowej ogłasza organ prowadzący.
Należy nadmienić, że konkurs na stanowisko dyrektora ww. placówki został w roku bieżącym już
raz ogłoszony (Uchwała Nr 52/163/2021 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 maja
2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim). W związku z tym, że w odpowiedzi na ww. ogłoszenie
konkursowe nie wpłynęła żadna oferta, Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim podjął decyzję
o ponownym ogłoszeniu konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim.
Ogłoszenie o konkursie będzie zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Sępoleńskiego
w Sępólnie Krajeńskim, stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Starostwa Powiatowego
w Sępólnie Krajeńskim oraz na tablicy ogłoszeń: I piętro gmachu Starostwa Powiatowego
w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11.
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