
UCHWAŁA N r ^ 6  ^ .2 0 2 0  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu

Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910), § 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1587 z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 
pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz § 64 ust. 1 pkt 5 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. Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Sierpcu przeprowadzony w dniu 5 czerwca 2020 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) Mariusz Turalski -  Przewodniczący

2) Jarosław Ocicki -  członek

3) Andrzej Cześnik -  członek

4) Sławomir Krystek -  członek

5) Kamil Różański -  członek



Protokół
z posiedzenia Komisji Konkursowej w celu wyłonienia 

kandydata na stanowisko
dyrek tora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpca, 

k tóre odbyło się w dniu 5 maja 2020 r. o godz, 9,00

W skład Komisji. Konkursowej wchodzą:

Przedstawiciele organu prowadzącego szkolę:

!. Bogusława Lewandowska -  przewodnicząca komisji konkursowej,

2. Mariusz Turaiski — członek,

3. Wojciech Ryehter — członek;

Przedstawiciele K ura to r i mm Oświaty w W arszawie D elegatura w Płocku 
jako  organu spraw ującego nadzór pedagogiczny:

4. Agnieszka Zalech -  członek,

5. Marzena Brzózka -  członek,

6 .1-lenryka Pszczół ińska -  członek;

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej Poradni Pscyhologiczno-Pedagogicznej
w Sierpcu

7. Irena Sigiel -  członek,

8. Katarzyna Błaszczyk — członek;

Przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej -  M 0ZPO5W  NSZZ 
"Solidarność":

9 . Bogusława Krajewska — członek;

Przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej — Związek 
N a u czy ei el s twa Polskiego:

10. Piotr Marek Podlaski -  członek.

Na protokolanta powołano: Irenę Sigiel

2. Na Konkurs złożono 1 ofertę:

Aneta Cicaniecka — 25 maja 2020 r. godz. 9'°

Komisja rozpoczęła postępowanie konkursowe od sprawdzenia, czy oferta 
została złożona w terminie i zawiera wszystkie wskazane w ogłoszeniu
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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/u niedopuszczeń!u do udziału 

w konkursie* - w załączeniu.

Głosowało: 10 członków komisji 

Za dopuszczeniem było 10 członków komisji 

Za niedopuszczeniem było 0 członków komisji.

Uzasadnienie niedopuszczenia do udziału w konkursie:

2. Przewodnicząca Komisji poinformowała kandydatkę o dopuszczeniu 
lub niedopuszczeniu' do dalszego postępowania konkursowego.

DL Kandydatka Pani Aneta Ciemiecka zaprezentowała koncepcję 
funkcjonowania i rozwoju placówki -  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu oraz odpowiadała na pytania 
członków Korni sj i :

1. Czy ma Pani pomysł na podejmowanie inicjatyw?

2. Wspomniała Pani o realizacji dyżurów w PP-P w Sierpcu. Czego miałyby one 
dotyczyć?

3. Poprzez jakie formy będzie Pani realizowała nadzór pedagogiczny?

4. W jaki sposób można organizować indywidualne zajęcia w szkołach?

t). W jaki sposób udoskonaliłaby Pani działania w zakresie wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci ?

6. Jaka jest przybliżona liczba na chwilę obecną dzieci objętych WWR?

7. Jakie ma Pani propozycje nowych zajęć dla dziecka z WWR, aby była jak 
największa efektywność tych zajęć ?

8. Czy przewiduje Pani nowe działania i rozwiązania w zakresie pracy 
administracji i obsługi?

9. Czy widzi Pani potrzebę współpracy Poradni ze związkami zawodowymi?



Kandydatka odpowiadała na zadawane pytania opierając się na własnym 
doświadczeniu zawodowym, koncepcji rozwoju i działania placówki oraz 
częśc i owo n a p rzep i sach..

ML Po dokonaniu oceny przedłożonych przez kandydatkę dokumentów, 
wysłuchaniu kandydatki 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 lub nie 
zaznaczenia w ogóle znaku „X”.

Kandydatka otrzymała następującą liczbę g osów:

Oddano ogółem: 10 głosów, głosów ważnych: i0 głosów nieważnych: 0

głosów na TAK: 10, głosów na NIE: 0

HV. W wyniku głosowania stwierdzono, że konkurs na Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu został rozstrzygnięty/nie został 
rozstrzygnięty .

V. W związku z powyższym Komisja wyłońiła/nic wyłoniła* kandydata 

na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu:

Panią Anetę Ciemiecką

W związku z nic wyłonieniem kandydata Komisja stwierdza nierozslrzygniecie 

konkursu'.

Uwagi i zastrzeżenia do przebiegu konkursu i treści protokołu:

Na tyra protokół zakończono.

Podpasy Kom  fis .jji:

1. Bogusława Lewandowska — przewodnicząca

2. Mariusz Turalski -  członek

3. Wojciech Rychter — członek



4. Agnieszka Zaiech -  członek

5. Marzena Brzózka -  członek

6. Henryka Pszczół Ińska — członek

7. Irena Sigiei — członek

8. Katarzyna Błaszczyk — członek

9. Bogusława Krajewska -  członek

10. Piotr Marek Podlaski -  członek *

* niepotrzebne skreślić



Uchwala Komisji Konkursowej 
z dnia 5 czerwca 2020 r.

w spraw ie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego 

ima stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Sierpcu

na. podstawie wyniku głosowania przedstawicieli Komisji Konkursowej w dniu 

5 czerwca 2020 r. zgodnie z § 4 ust. I Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 1 1 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 z późn. zm.) dopuszcza się do postępowania 

kon kun rsowego ka nudy da ta :

Przewodu i cząca

Kom i sj i Konkursowej


