
UCHWAŁA Nr llO . .2020
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu

Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), § 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1587 z późn. zm.) 
oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) i § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego 
z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 499) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu, 
w składzie:
1) przedstawiciele organu prowadzącego placówkę:
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2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty 
w Warszawie Delegatura w Płocku:

a) Marzena Brzózka -  starszy wizytator,
b) Barbara Kubacka -  starszy wizytator,
c) Anna Olobry-Szarow -  starszy wizytator;

3) przedstawiciele Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Sierpcu:

a) Irena Sigiel,
b) Katarzyna Błaszczyk;

4) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
a) Bogusława Krajewska (MOZPOiW NSZZ „Solidarność”),
b) Teresa Domagalska (Związek Nauczycielstwa Polskiego).

§ 2. Na Przewodniczącego Kpmisji Konkursowej, o której mowa w § 1, 
wyznacza się ̂ JO.CILCS. U?dd Q$... CwfiTJOMfiLo.IdSjc&s.. .
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§ 3. Termin konkursu ustala się na dzień 
o godzinie .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Mariusz Turalski -  Przewodniczący

2) Jarosław Ocicki -  członek

3) Andrzej Cześnik -  członek

4) Sławomir Krystek -  członek

5) Kamil Różański -  członek


