UCHWAŁA Nr XXIV/139/2001
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora
Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim oraz
powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art.36a ust.5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r .o systemie
oświaty / Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami/ Rada
Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się regulamin konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim w
brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały.
§ 2
W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1 powołuje się
komisję konkursową w składzie określonym w załączniku nr 2 do uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/139/2001
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 25 maja 2001 r.

REGULAMIN
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim.

§ L

1.Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły zwany dalej
„konkursem” organizuje Zarząd Powiatu Siedleckiego.
§ 2.
Treść ogłoszenia o konkursie ustala Zarząd Powiatu.
§ 3.

Ogłoszenie konkursu odbywa się poprzez pisemne anonsowanie:
a/
b/
c/
d/

w Mazowieckim Kuratorium Oświaty, Delegaturze w Siedlcach
w prasie lokalnej - Tygodnik Siedlecki, Nowe Echo Podlasia
w Zespole Szkół Zawodowych w Mordach
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Stoku
Lackim.

§4.

Za zgodą Zarządu Powiatu w pracach komisji konkursowej w charakterze
obserwatorów /bez prawa glosowania/ mogą uczestniczyć inne osoby.
Bez zgody kandydatów w posiedzeniach komisji nie mogą uczestniczyć
przedstawiciele prasy.
§ 5.

1. Prace komisji konkursowej są protokołowane.
2. Protokolantem jest pracownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w Siedlcach.
§ 6
Kandydaci
warunek:

przystępujący

do

konkursu

powinni

spełniać

następujący

- Posiadać kwalifikacje określone rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 15 lutego J999r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska
kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek
/Dz. U. Nr 14,poz.l 26/.

Wymagane dokumenty od kandydatów:
1 .Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.

2. Życiorys z opisem co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej.
3. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje
odbyte kursy, specjalizacje zawodowe/.

zawodowe

/

odpis

dyplomu,

4. Karta oceny pracy - z oceną co najmniej dobrą pracy uzyskaną w
przedszkolu lub
szkole /placówce/ w okresie pięciu lat bezpośrednio
przed powierzeniem stanowiska lub pozytywną oceną pracy uzyskaną w
okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko
dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole
wyższej.

5. Aktualne świadectwo lekarskie potwierdzające warunki
niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora PPPP.

zdrowotne

6. Pisemna: motywacja ubiegania się o stanowisko dyrektora wraz z
koncepcją kierowania poradnią opartą o wytyczne przygotowane przez
Zarząd Powiatu.
§ 7.

1. Prace komisji
niejawnej.

konkursowej

składają

się z dwóch

części: jawnej

i

2. W części jawnej komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez
kandydatów i stwierdza, czy zostały spełnione warunki przystąpienia do
konkursu określone w § 6 regulaminu. Kandydaci spełniający warunki
zostają dopuszczeni do konkursu.
Następnie komisja przeprowadza z kandydatami rozmowę, wywiad itp.
3. W części niejawnej odbywa się głosowanie.
4. Komisja może podejmować uchwały w obecności minimum 4 członków.

§ 8.
1. Glosowanie komisji konkursowej jest tajne.
2. Każda osoba ze składu komisji ma jeden głos.

§ 9.

1. Konkurs wygrywa ten kandydat, który uzyskał bezwzględną większość
głosów będącą pierwszą liczbą naturalną przewyższającą połowę ważnie
oddanych głosów.

2. W przypadku, gdy żaden z kandydatów w pierwszej turze głosowania nie
uzyskał wymaganej liczby głosów, do drugiej tury głosowania przechodzą
dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
3. W przypadku, gdy nie jest możliwe wyłonienie w pierwszej turze
głosowania dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów,
konkurs nie jest rozstrzygnięty.

§ 10.

1. Protokół z przebiegu prac komisji konkursowej, po odczytaniu w
obecności osób stanowiących kworum składu osobowego, podpisuje
protokolant oraz przewodniczący komisji.
2. Podpisany protokół przedkłada się Zarządowi Powiatu.

§ U-

1. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku
konkursu nie wyłoniono kandydata, Zarząd Powiatu powierza stanowisko
dyrektora placówki ustalonemu przez siebie kandydatowi.
2. Powierzenie przez Zarząd Powiatu stanowiska Dyrektora placówki może
dopiero nastąpić, jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty, nie zgłosi w terminie 14 dni od przedstawienia
kandydata na to stanowisko, umotywowanego zastrzeżenia.
§ 12.

W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje komisja
konkursowa zwykłą większością głosów.

Załącznik nr 2
do Uchwały NXXIV7139/2001
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 25 maja 200Ir.

SKŁAD

komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim

przewodniczący komisji
przedstawiciel organu prowadzącego

przedstawiciel organu prowadzącego
przedstawiciel Kuratora Oświaty
przedstawiciel Kuratora Oświaty
przedstawiciel zakładowej organizacj
związkowej ZNP w Siedlcach

przedstawiciel zakładowej organizacji
związkowej NSZZ „ Solidarność”
w Siedlcach.

przewodni :zący rady

iriż. Marę t GotŹałćt.

