
UCHWAŁA Nr ^ 55. /fó .2 0 1 8  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej 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 Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Sierpcu przeprowadzony w dniu 29 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 Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu, które odbyło się

w dniu 29 m aja 2018 r.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

1. Bogusława Lewandowska -  przewodnicząca komisji konkursowej,

2. Wojciech Rychter -  członek,

3. Krystyna Siwiec -  członek;

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

4. Grażyna Muszyńska -  członek,

5. Anna Olobry-Szarow -  członek,

6. Wojciech Rygalski — członek;

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej

7. Izabela Głowacka -  członek,

8. Maria Jagodzińska-członek;

Przedstawiciele Rady Rodziców Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu:

9. Katarzyna Pacek -  członek,

10. Anna Peszyńska -  członek;

Przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej -  MOZPOiW NSZZ 
"Solidarność":

Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu

11. Elżbieta Gąsiorowska -  członek;

Przedstawiciel zakładowej organizacji 
Nauczycielstwa Polskiego:

12. Teresa Domagalska — członek.

związkowej -  Związek

Na protokolanta powołano: Panią Marię Jagodzińską

I. Na Konkurs złożono 1 ofertę:

Renata Przybyłowska -  11 maja godzi 1340



Komisja rozpoczęła postępowanie konkursowe od sprawdzenia, czy oferta 
została złożona w terminie i zawiera 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 oferty, Komisja podjęła uchwałę 
o dopuszczeniu do udziału w konkursie/o—niedopusze-zeniu ̂ do—udziału 

-w-konkursie* - 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. Przewodnicząca Komisji poinformował kandydata o dopuszczeniu 
-lub-niedopuszczemu^ do dalszego postępowania konkursowego.

II. Kandydat Pani Renata Przybyłowska zaprezentowała koncepcję 
funkcjonowania i rozwoju placówki wraz z uzasadnieniem przystąpienia do 
konkursu oraz odpowiadała na pytania członków Komisji:

1. W jaki sposób dostosowała Pani pomieszczenia do zajęć dla wychowanków z 
niepełnosprawnościami?

2. Jaki Pani zdaniem najważniejszy dokument w placówce pozwalający na 
rezydowanie placówki i jak należy go procedować, aby był obowiązujący?

3. Ilu wychowanków uczestniczy w zajęciach placówki i w jakim wieku?

4. Ile sekcji i kół funkcjonuje w placówce?

5. Co można jeszcze więcej zrobić, aby: utrzymać wysoką jakość pracy Ogniska?

Kandydatka odpowiedziała na wszystkie zadane pytania wskazując na mocne 
i słabe strony, osiągnięcia placówki. Przedstawiła wizję rozwoju Ogniska 
i omówiła możliwości udziału w projektach unijnych i aplikowania o środki 

zewnętrzne.



TTT.  Po dokonaniu oceny przedłożonych przez kandydata dokumentów, 
wysłuchaniu kandydata 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 nie zaznaczenia w ogóle znaku „X”.

Kandydat otrzymał następującą liczbę głosów:

Oddano ogółem: 12 głosów, głosów ważnych -  12, głosów nieważnych -  0, 

głosów na TAK -1 2 , głosów na NIE -  0

IV. W wyniku głosowania stwierdzono, że konkurs na Dyrektora Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu został rozstrzygnięty/nie^ostał-rozsteygniętyL

V. W związku z powyższym Komisja wyłoniła/nie—wyłoniła^ kandydata 
na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu:

Panią Renatę Przybyłowską

Uwagi i zastrzeżenia do przebiegu konkursu i treści protokołu:

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Komisji:

1. Bogusława Lewandowska — przewodnicząca

2. Wojciech Rychter -  członek

3. Krystyna Siwiec -  członek

4. Grażyna Muszyńska -  członek

5. Anna Olobry-Szarow — członek

6. Wojciech Rygalski -  członek

7. Izabela Głowacka -  członek

8. Maria Jagodzińska -  członek

9. Katarzyna Pacek -  członek

L%omsM:



10. Anna Peszyóska -  członek

11. Elżbieta Gąsiorowska -  członek

12. Teresa Domagalska -  członek

* niepotrzebne skreślić



Uchwała Komisji Konkursowej 
z dniia 29 maja 2018 r.

w sprawie dopuszczenia do udziału w konkursie 
na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu

na podstawie wyniku głosowania przedstawicieli Komisji Konkursowej w dniu 

29 maja 2018 r. zgodnie z § 4 u st 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:

j

Przewodnicząca

Komisji Konkursowej


