ZARZ^ZENIE Nr 19/2018
Burmistrza Rychwala
z dnia 3 lipca 2018 r.
w sprawie powolania komisji konkursowej w cdn przeprowadzenia konknrsu na wyionienie
kandydata na stanowisko djrrektora Zespohi Przedszkoli w Rychwale.
Na podstaw-ie: art. 30 ust. 1 i usL 2 pkl 5 ustam- z dnia 8 marca 1990 r. o samorza|dzie
gminm^m (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 63 ust. 14 z zwi^zbi z art. 29 ust 1 pkt 2 usta\v>- z dnia
14 grudnJa 2017 r. Prawo oswiatowe (Dz. U. 2018 r., poz. 996) oraz Rozporzadzcnia Ministia
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie r^lamimi konkursu na staiK>wisko
d\-rektora {Hibliczn^o pizedszkola. publicznej szkoh' podstawowej, piblicznej szkoh'
pooadpodstawowej lub publicznej placowki oraz trybu praic^' komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1587) zarz^dzam co nast^uje:
§1
Powohijf komisji konkursowa w cehi przeprowadzenia konkursu dla w\'tonienia kandydata na
stanowisko d\iektora Zespohi Przedszkoli w Rx-chwiale w nastepujqcvm skladzie:
1) Przedstawiciele Gminy Rychwal - jako organu prowadz^c^o w osobach:
a) Ewa Jffirzejczak - przewodnicz^ Kmusji
b) Marzena Grubska - c^onek Komisji
c) Anna Rutkiewicz - czlcxiek Komisji
2) Przedstawiciele Wielkqpolskiego Kuratora Oswiatx^ Dclcgatura w Koninie - jako oiganu nadzoru
pedagogiczD^o w osobach:
a) Slawomira Kurpik
— c^onek Komisji
b) Maciej Plesinski
- czlonek Komisji
c) Joanna Karokwska
- cdonek Komisji
3) Przedstawiciele Rad\ Poiagc^caiej w osobacfa:
a» Anna Durkiewicz .
- czlonek Komisji
b) Joanna Cegielska
- cztonek Komisji
"0-'
4) Przedstawiciele Radv'Rodzicow w osobie:
a) Ilona Limiszewska
- czlonek Komisji
b) Justyna Smelczyiiska
- czlonek Komisji
5) Przedstawiciel Zwisuzkow Zawodowych (Zwi^zek Naucz\-cielstwa Polski^o) w osobie:
a) Maria Kobierska
- czkmek Komisji.
§2
Obowiqzki i uprawnioiia Kc»nisji <^esla Rozp<»rz2|dzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 lislopada 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko d\Tektora pubUcznego
przedszkola. publicznej szka]\ podstawowej. publicznej sAsAs ponadpodstawowej lub pubiicznej
placowid oraz tr\-bu prac>'komisji konkursowej.
§3
Wykonanie /arzqdzenia powierzam 21ast^y Burmistrza Rydiwala.
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