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UCHWAŁA Nr isb.m .2018 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 
im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) i § 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), art. 32 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 995 z późn. zm.) oraz § 85 ust. 1 pkt 5 i § 101 ust. 1 Statutu Powiatu 
Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, 
poz. 2488 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 
im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu przeprowadzony w dniu 28 maja 2018 r., 
zgodnie z protokołem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Jan Laskowski -  Przewodniczący

2) Wojciech Rychter -  członek

3) Sławomir Olejniczak -  członek

4) Stanisław Pawłowski -  członek

5) Krystyna Siwiec -  członek



Protokół
z posiedzenia Komisji Konkursowej w celu wyłonienia 

kandydata na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im, Zygmunta Wolskiego w Sierpcu, 

które odbyło się w dniu 28 maja 2018 r.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

Przedstawiciele organu prowadzącego szkolę:

1. Bogusława Lewandowska -  przewodnicząca komisji konkursowej,

2. Stanisław Pawłowski -  członek,

3. Sławomir Olejniczak -  członek;

Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 
jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

4. Ewa Ciastkowska -  członek,

5. Andrzej Wojciechowski -  członek,

6. Agnieszka Załech -  członek;

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta 
Wolskiego w Sierpcu

7. Justyna Kratkowska-Dul -  członek,

8. Grzegorz Kędzierski -  członek;

Przedstawiciele Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta 
Wolskiego w Sierpcu:

9. Aneta Kalinowska -  członek,

10. Anna Danuta Woźniak -  członek;

Przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej -  MOZPOiW NSZZ 
"Solidarność":

11. Józef Mróz -  członek;

Przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej -  Związek 
Nauczycielstwa Polskiego:

12. Teresa Domagalska -  członek.

Na protokolanta powołano: Justynę Kratkowską-Dul



I. Na Konkurs złożono 2 oferty:

1 . Magdalena Peda-1 1  m aja2018 r. godz. I I32

2. Jarosław Czarnom ski- 11 maja 2018 r.godz. 1434

Komisja rozpoczęła postępowanie konkursowe od sprawdzenia wg kolejności 
złożonych ofert, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie 
wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy z dokumentów tych 
wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

1. Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji zawartej w ofercie 
Pani Magdaleny Peda, Komisja podjęła uchwałę o dopuszczeniu do udziału 
w konkursie/o-niedopuszczeniu do udziału-w-kenkursie* - w załączeniu.

Głosowało 12 członków komisji 

Za dopuszczeniem było 12 członków komisji 

Za niedopuszczeniem było 0 członków komisji.

Uzasadnienie niedopuszczenia do udziału w konkursie:

2. Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji zawartej w ofercie 
Pana Jarosława Czamomskiego, Komisja podjęła uchwałę o dopuszczeniu 
do udziału w 
w załączeniu.

Głosowało 12 członków komisji 

Za dopuszczeniem było 12 członków komisji 

Za niedopuszczeniem było 0 członków komisji. 

Uzasadnienie niedopuszczenia do udziału w konkursie:



3. Przewodnicząca Komisji poinformowała kandydatów o dopuszczeniu 
lub-niedopuszczenm* do dalszego postępowania konkursowego.

II. Kandydaci zaprezentowali koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły -  
Zespołu Szkół Nr 2 wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu oraz 
odpowiadali na pytania członków Komisji:

1) Pani Magdalena Peda:

1. Jak układa się współpraca z pracodawcami, co Pani robi żeby poszerzyć 
liczbę pracodawców, z którymi są podpisywane umowy w ramach praktycznej 
nauki zawodu?
2. W jaki sposób współpracuje Pani z organem nadzoru pedagogicznego 
i organem prowadzącym?
3. Jakie są negatywne sytuacje ze strony młodzieży -  uzależnienia od 
narkotyków i dopalaczy?
4. W jaki sposób walczy Pani z cyberprzemocą ?
5. Czy istnieje problem z frekwencją i w jaki sposób jest rozwiązywany?
6. Jaka ta szkoła będzie za pięć lat?

7. Jakie działania podjęłaby Pani, aby nauczyciele, rodzice i uczniowie byli 
bezpieczni?

8. Jakie kierunki zaproponowała Pani na ten rok szkolny?

9. Jak Pani ocenia współpracę ze związkami zawodowymi?

Kandydatka odpowiadała na zadawane pytania opierając się na koncepcji 
funkcjonowania szkoły i doświadczeniu,

2) Pan Jarosław Czamomski:

L W jakich obszarach chce Pan współpracować z pracodawcami?
2. Skąd będą pozyskiwane środki finansowe na funkcjonowanie Zespołu Szkół 
Nr 2?
3. Czy ma Pan sposób na trafną ofertę edukacyjną szkoły?
4. Jak będzie wyglądała Pana współpraca z organem prowadzącym?
5. Jakie są mocne a jakie są słabe strony ZS Nr 2?
6. Co Pan wie na temat kształcenia zawodowego -  jakie zmiany czekają 
uczniów?
7. Na czym miałoby polegać działanie stowarzyszenia proponowanego przez 
Pana?
8. Jak Pan zamierza motywować nauc2 ycieli?
9. Skąd będą pozyskiwane fundusze na większą liczbę godzin pracy 
nauczycieli?
10. Od czego by Pan zaczął po objęciu stanowiska dyrektora?



11. W koncepcji opisuje Pan nowe działania dotyczące podnoszenia efektów 
pracy dydaktycznej, a co już jest realizowane w szkole? Co nowego 
i innowacyjnego zaproponowałby Pan?

Kandydat odpowiadał na wszystkie pytania w miarę posiadanej wiedzy 
i doświadczenia.

HI. Po dokonaniu oceny przedłożonych przez kandydatów dokumentów, 
wysłuchaniu kandydatów i dyskusji, Komisja przystąpiła do tajnego głosowania. 
Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem. Ustalono sposób 
głosowania -  zaznaczenie w odpowiedniej kratce za nazwiskiem znaku „X”. 
Głos jest nieważny w przypadku zaznaczenia znaku „X” w 2 kratkach (przy 
dwóch nazwiskach) lub nie zaznaczenia w ogóle znaku „X”.

Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Oddano: 12 głosów ważnych; Głosów nieważnych oddano: 0.

1) Magdalena Peda:
TAK- 8 głosów

2) Jarosław Czamomski:

TAK - 4 głosów

IV. W wyniku głosowania stwierdzono, że konkurs na Dyrektora Zespołu 
Szkół Nr 2 w Sierpcu został rozstrzygnięty/nie zostaJ*ozstrzygaięty-*-r

V. W związku z powyższym Komisja wyłoniłaMe-wyłoniła-* kandydata 
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego 
w Sierpcu:

Panią Magdalenę Peda

Uwagi i zastrzeżenia do przeb :

tfmikfcoi.fi.....

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Komisji:

1. Bogusława Lewandowska -  przewodnicząca

2. Stanisław Pawłowski -  członek

3. Sławomir Olejniczak -  członek



4. Ewa Ciastkowska -  członek

5. Andrzej Wojciechowski -  członek

6. Agnieszka Zalech -  członek

7. Justyna Kratkowska-Dul -  członek

8. Grzegorz Kędzierski -  członek

9. Aneta Kalinowska -  członek

10. Anna Danuta Woźniak -  członek

11. Józef Mróz -  członek

12. Teresa Domagalska -  członek *

* niepotrzebne skreślić



Uchwała Komisji Konkursowej 
z dnia 28 m aja 2018 r.

w sprawie dopuszczenia do udziału w konkursie 
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu

na podstawie wyniku głosowania przedstawicieli Komisji Konkursowej w dniu 

28 maja 2018 r. zgodnie z § 4 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. z 2017 r., poz. 1587) dopuszcza się do postępowania konkursowego 

następującego kandydata:

tftfftnlOMt.....Cfta/rnowg&t.................................

Przewodnicząca

Komisji Konkursowej



Uchwała Komisji Konkursowej 
z dnia 28 m aja 2018 r.

w sprawie dopuszczenia do udziału w konkursie 
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu

na podstawie wyniku głosowania przedstawicieli Komisji Konkursowej w dniu 

28 maja 2018 r. zgodnie z § 4 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. z 2017 r., poz. 1587) dopuszcza się do postępowania konkursowego 

następującego kandydata:

Przewodnicząca


