Zał cznik
do Uchwały Nr 147/04
Zarz du Powiatu Pabianickiego
z dnia 5 kwietnia 2004 roku

REGULAMIN
PRACY KOMISJI PRZEPROWADZAJ CYCH KONKURSY
NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ i PLACÓWEK
O WIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PABIANICKI
ROZDZIAŁ I
OGŁOSZENIE KONKURSU
1. Decyzj o ogłoszeniu i przeprowadzeniu konkursu w celu wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora szkoły lub placówki o wiatowej podejmuje Zarz d Powiatu
Pabianickiego.
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza si w co najmniej dwóch dziennikach: jednym o
zasi gu wojewódzkim i jednym o zasi gu lokalnym oraz wywiesza si na tablicy ogłosze
Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
3. Wzór ogłoszenia o konkursie okre la zał cznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Konkurs jest ogłaszany na stanowisko dyrektora konkretnej szkoły lub placówki
o wiatowej.
5. W ogłoszeniu o konkursie na dyrektora stawia si wymogi formalne dotycz ce
kwalifikacji i sta u pracy okre lone w rozporz dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymaga , jakim powinna odpowiada osoba
zajmuj ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych
typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826, zm.: Dz. U. Nr 189, poz. 1854).
ROZDZIAŁ II
KOMISJA KONKURSOWA
1. W skład komisji konkursowej wchodzi:
1/ trzech przedstawicieli Zarz du Powiatu Pabianickiego,
2/ trzech przedstawicieli Łódzkiego Kuratora O wiaty w Łodzi,
3/ dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej danej szkoły lub danej placówki
o wiatowej,
4/ dwóch przedstawicieli rodziców danej szkoły lub danej placówki o wiatowej,
5/ po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji zwi zkowych, przy czym
przedstawiciel zwi zku zawodowego nie mo e by zatrudniony w danej szkole lub
danej placówce o wiatowej, której konkurs dotyczy.
2. Poszczególni przedstawiciele komisji konkursowej s wybierani w nast puj cy sposób:
1/ przedstawicieli Zarz du Powiatu Pabianickiego wybiera Zarz d Powiatu
Pabianickiego, powierzaj c jednocze nie jednemu z nich funkcj przewodnicz cego
komisji,
2/ przedstawicieli Łódzkiego Kuratora O wiaty wyznacza Łódzki Kurator O wiaty w
Łodzi,
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3/ przedstawicieli rady pedagogicznej danej szkoły lub danej placówki o wiatowej
wybiera rada pedagogiczna szkoły lub placówki o wiatowej, według zasad i trybu
okre lonego ustaw o systemie o wiaty i regulaminem działalno ci rady
pedagogicznej,
4/ przedstawicieli rodziców danej szkoły lub danej placówki o wiatowej wybiera
statutowy organ przedstawicielstwa rodziców zgodnie z uchwalonym przez siebie
regulaminem działalno ci,
5/ przedstawicieli zakładowych organizacji zwi zkowych wybieraj wła ciwe dla danej
szkoły lub placówki o wiatowej instancje zwi zków zawodowych.
W szkołach nowo zakładanych do komisji konkursowych wchodz obligatoryjnie
przedstawiciele organów wymienionych w ust. 1 pkt 1/ i 2/
Komisja konkursowa do udziału w pracach mo e zaprosi inne osoby bez prawa do
głosowania. Decyzj o zaproszeniu podejmuje komisja w drodze głosowania jawnego.
Posiedzenie komisji odbywa si nie pó niej ni w ci gu 14 dni roboczych od upływu
terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu o konkursie.
Pracami komisji konkursowej kieruje jej przewodnicz cy. Przewodnicz cy komisji ustala
termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym powiadamia na pi mie członków komisji
oraz kandydatów, nie pó niej ni na 7 dni przed terminem posiedzenia.
Legitymacje do uczestnictwa w pracach komisji stanowi imienne upowa nienia wydane
przez organy desygnuj ce przedstawicieli lub uwiarygodnione wyci gi z protokołów
zebra , na których dokonano wyboru przedstawicieli.
Prace komisji mog by prowadzone, je eli w jej posiedzeniu, bierze udział co najmniej
2/3 składu.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie, decyduje komisja konkursowa
w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilo ci głosów decyduje głos
przewodnicz cego.
ROZDZIAŁ III
PRZEPROWADZENIE KONKURSU

1. Post powanie konkursowe przeprowadzane jest w nast puj cych etapach:
1/ sprawdzenie, czy oferty zostały zło one w terminie,
2/ otwarcie kopert i identyfikacja osób, które zgłosiły si do konkursu,
3/ sprawdzenie, czy oferty zawieraj wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie
dokumenty i spełniaj wymogi formalne okre lone w rozdziale I ust. 5
4/ przewodnicz cy komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu
do dalszego post powania konkursowego,
5/ zapoznanie si z dokumentami zło onymi przez kandydatów dopuszczonych do
konkursu,
6/ post powanie oceniaj ce,
7/ głosowanie tajne,
8/ ustalenie ko cowego wyniku konkursu.
2. Niedopuszczenie do dalszego etapu post powania konkursowego nast puje z powodu
niespełnienia przez kandydata na dyrektora wymogów formalnych okre lonych w
ogłoszeniu o konkursie lub zło enia przez kandydata niekompletnych dokumentów.
3. Przewodnicz cy komisji, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji, informuje na
pi mie kandydatów niedopuszczonych do dalszego post powania konkursowego o
przyczynach odrzucenia oferty.

4. W ramach post powania oceniaj cego (ust. 1 pkt 6) komisja przeprowadza rozmowy z
ka dym z kandydatów na temat koncepcji kierowania szkoł lub placówk o wiatow
oraz ustala stopie przygotowania kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora.
5. Po przeprowadzeniu post powania oceniaj cego kandydatów, przewodnicz cy zarz dza
głosowanie. Głosowanie jest tajne. Ka dy z członków komisji dysponuje jednym głosem.
Głosowanie przeprowadza si na kartach do głosowania przygotowanych przez komisj .
Na karcie do głosowania umieszcza si nazwiska i imiona wszystkich kandydatów
dopuszczonych do konkursu w kolejno ci alfabetycznej.
6. Przewodnicz cy oraz członkowie komisji na kartach do głosowania dokonuj skre le ,
pozostawiaj c nazwisko kandydata, który ich zdaniem najlepiej jest przygotowany do
pełnienia funkcji dyrektora szkoły lub placówki o wiatowej.
7. Karta do głosowania, na której wszystkie nazwiska zostały skre lone, uznana jest za
wa n .
8. Konkurs jest rozstrzygni ty, je eli na jednego z kandydatów oddała głosy co najmniej
połowa obecnych na posiedzeniu członków komisji.
9. W przypadku gdy aden z kandydatów nie uzyskał wi kszo ci głosów, o której mowa w
ust. 8, komisja przyst puje do drugiego głosowania. Do drugiego głosowania dopuszczeni
s kandydaci, którzy uzyskali co najmniej dwa głosy w pierwszym głosowaniu.
10. Konkurs jest rozstrzygni ty, je eli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał
wi ksz ni inni kandydaci liczb głosów.
11. Wyniki głosowania ogłasza komisji jej przewodnicz cy.
12. Karty do głosowania stanowi zał cznik do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej.
ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KO COWE
1. Z prac komisji konkursowej sporz dza si protokół, który podpisuj wszyscy członkowie
komisji bior cy udział w jej pracach.
2. O wynikach konkursu przewodnicz cy komisji niezwłocznie powiadamia Zarz d Powiatu
Pabianickiego oraz przekazuje dokumentacj post powania konkursowego.
3. Zarz d Powiatu Pabianickiego uniewa nia konkurs i zarz dza ponowne jego
przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:
1/ nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2/ przeprowadzenia przez komisj post powania konkursowego bez wymaganej
obecno ci 2/3 jej członków,
3/ innych nieprawidłowo ci w post powaniu konkursowym, które mogły wpłyn na
wynik konkursu.

