
UCHWAŁA Nr ^ / .  !\kb  .2018 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 8 czerwca 2018 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 (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 Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 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 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu, 

które odbyło się w dniu 29 maja 2018 r.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

1. Bogusława Lewandowska -  przewodnicząca komisji konkursowej,

2. Wojciech Rychter -  członek,

3. Krystyna Siw iec-c^onek;

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 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Sierpcu

7. Aneta Ciemiecka -  członek,

8. Joanna Ziółkowska -  członek;

Przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej -  MOZPOiW NSZZ 
"Solidarność":

9. Elżbieta Gąsiorowska — członek;

Przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej -  Związek 
Nauczycielstwa Polskiego:

10. Teresa Domagalska — członek.

Na protokolanta powołano: Pandą Joannę Ziółkowską

I. Na Konkurs złożono 2 oferty:

1. Izabela Paczkowska -  11 maja 2018 r. godz. 1319

2. Jarosław Czarnomski- 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 konkursie1 jdokumenty oraz czy z dokumentów tych 
wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.



1. Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji zawartej w ofercie Pani Izabeli 
Paczkowskiej, Komisja podjęła uchwałę o dopuszczeniu do udziału 
w konkmsie/e^ikdopus-zezeniu- do-udziału-w-konkiiFsie* - w załączeniu.

Głosowało 9 członków komisji

Za dopuszczeniem było 9 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—de—udśału- 

-w^konkursie/o niedopuszczeniu do udziału w konkursie* - w załączeniu.

Głosowało 9 członków komisji

Za dopuszczeniem było 0 członków komisji

Za niedopuszczeniem było 9 członków komisji.
Uzasadnienie niedopuszczenia do udziału w konkursie:

Z oferty Pana Jarosława Czamomskiego wynika, że nie spełnia wymogów 
wskazanych w ogłoszeniu o konkursie tj. pkt II e -  załącznika do Uchwały 
Nr 732.137.2018 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 kwietnia 2018 r. 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu. Wyżej wymieniony nie przedstawił 
dokumentu potwierdzającego wymagane kwalifikacje, o których mowa w 
Rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575) oraz w 
przepisach Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań 
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole 
podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1597), w związku § 15 Rozporządzenia MEN z dnia 
1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 199 z późn. zm). Pan Jarosław Czamomski przedstawił



w swojej ofercie następujące dokumenty dotyczące jego kwalifikacji 

zawodowych:
1. dyplom ukończenia studiów magisterskich z geografii w zakresie specjalności 

nauczycielskiej,
2. świadectwo ukończenia ; kursu kwalifikacyjnego z zakresu
oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców szkół i placówek 

kształcenia specjalnego (Nr 90/96 z dnia 14 marca 1996 r.),

3. świadectwo ukończenia kursu ̂ kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry 
kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

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

13. Kandydatka -  Izabela Paczkowska zaprezentowała koncepcję
funkcjonowania i rozwoju placówki; — Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu oraz odpowiadała na pytania 
członków Komisji:

1. W jaki sposób pozyskiwałaby Pani środki zewnętrzne na realizację zadań 
Poradni?

2. Jaki jest zakres działań projektu rządowego „Za życiem” ?

3. Czy dużo dzieci potrzebujących różnych form terapii korzysta z zajęć 
terapeutycznych na terenie Poradni ? |

4. Jak widzi Pani pracę z dziećmi uzdolnionymi w sytuacji, gdy jednocześnie 
wiele dzieci z zaburzeniami rozwoju; wymaga pomocy?

5. Jakie podejmie Pani działania, aby skrócić czas oczekiwania na badania 
w Poradni ?

6. Jakie orzeczenie może wydać dziecku Poradnia, aby było ono nauczane 
indywidualnie na terenie szkoły ?

7. Jakie działania będzie Pani podejmowała w celu rozwijania wolontariatu na 
terenie Poradni ?

8. W jaki sposób dążyć będzie Pani do integracji dzieci niepełnosprawnych 
z pełnosprawnymi ?

9. Jakie rozwiązania administracyjne podejmie Pani, aby usprawnić prace 
Poradni ?

10. Jak wspomagać szkołę, wspierać nauczycieli, aby bardziej efektywnie 
pracowali z uczniami z zaburzeniami; psychicznymi ?



Kandydatka odpowiedziała na wszystkie;pytania wykorzystując swoją wiedzę 
i doświadczenie zawodowe. Przedstawiła rozwiązania modyfikujące pracę 
Poradni, dostosowując do aktualnej sytuacji Placówki i warunków rozwoju 
dziecka.

DL Po dokonaniu oceny przedłożonych prz;ez Panią Izabelę Paczkowską 
dokumentów, wysłuchaniu kandydatki i i  dyskusji, Komisja przystąpiła do 
tajnego głosowania.

Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem. Ustalono sposób 
głosowania. Glos jest ważny w przypadku zaznaczenia w odpowiedniej kratce 
za nazwiskiem znaku „X”. Głos jest nieważny w przypadku nie zaznaczenia 
w ogóle znaku „X” li&zaznaczenia znaku ,̂ X” w obydwu kratkach.
Kandydatka otrzymała następującą liczbę:głosów:

Oddano ogółem: 9 głosów, głosów ważnych -  9, głosów nieważnych -  0, 

głosów na TAK -  9, głosów na NIE -  0 ■ ■

IV. W wyniku głosowania stwierdzono, że konkurs na Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu został rozstrzygnięty/nie—został—

-rozstrzygnięty*.

V. W związku z powyższym Komisja' wyłoniłaMe—wyłomła* kandydata 
na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu:

Panią Izabelę Paczkowską

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. Aneta Ciemiecka -  członek

8. Joanna Ziółkowska -  członek

9. Elżbieta Gąsiorowska -  członek

10. Teresa Domagalska -  członek *

* niepotrzebne skreślić



Uchwała Komisji Konkursowej 
z dnia 29 maja 2018 r,

w sprawie odmowy dopuszczenia do udziału w konkursie 
na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Sierpcu

Na podstawie wyniku głosowania przedstawicieli Komisji Konkursowej w dniu 
28 maja 2018 r. zgodnie z § 4 ust. 1-2 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) odmawia się dopuszczenia do postępowania 
konkursowego następującego kandydata:

s n o n

Uzasadnienie: Z oferty Pana Jarosława Czamomskiego wynika, że nie spełnia 
wymogów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie tj. pkt II e -  załącznika do Uchwały 
Nr 732.137.2018 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Sierpcu. \ Wyżej wymieniony n ie; przedstawił dokumentu potwierdzającego 
wymagane kwalifikacje, o których mowa w Rozporządzeniu MEN z dnia
I sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1575)~oraz w przepisach Rozporządzenia MEN z dnia
II sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca 
stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, 
publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej 
placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597), w związku § 15 Rozporządzenia MEN z dnia 
1 lutego 2013 r, w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 199 z późn. zm). Pan Jarosław Czamomski przedstawił 
w swojej ofercie następujące dokumenty dotyczące jego kwalifikacji zawodowych:
1. dyplom ukończenia studiów magisterskich z geografii w zakresie specjalności 
nauczycielskiej,

2. świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki 
dla nauczycieli i wychowawców szkół i  placówek kształcenia specjalnego (Nr 90/96 
z dnia 14 marca 1996 r.),

3. świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej 
z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

Przewodnicząca 

Komisji Konkursowej



Uchwała Komisji Konkursowej 
z dnia 29 m aja 2018 r.

w sprawie dopuszczenia do udziału w konkursie 
na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

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:

f o t o J b e f o - . . . : • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przewodnicząca


