
ZARZĄDZENIE Nr 36/2007
Burmistrza Gminy  w Rymanowie

z dnia 3 kwietnia 2007 r.

w sprawie powołania komisji konkursowych i przeprowadzenia konkursów na 
stanowiska dyrektorów Zespołów Szkół Publicznych z terenu gminy Rymanów.

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  i  ust.  2  pkt.  5  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o 
samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i art. 5 c pkt. 2  oraz 
art. 36 a ust. 3 i 5 w związku  z art. 62  ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

BURMISTRZ GMINY W RYMANOWIE

z a r z ą d z a , co następuje

§ 1

W celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Zespołów Szkół Publicznych 
w Bziance, Klimkówce, Króliku Polskim, Milczy,  Sieniawie i Wróbliku Szlacheckim 
powołuje się następujące komisje konkursowe:

1. Komisja konkursowa wyłaniająca kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Publicznych w Bziance w składzie :
a) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

1) Wojciech Farbaniec
2) Krystyna Przybyła - Ostap
3) Maciej Kandefer

b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
      4) Mirosław Mańkowski

5) Zygmunt Pelczar
6) Tomasz Żak

c) przedstawiciele rady pedagogicznej:
      7) Wioletta Krukar
      8) Małgorzata Zięba
d) przedstawiciele rady rodziców:
      9) Barbara Domin 
    10) Barbara Marszałek
e) przedstawiciel zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność”
    11) Adam Kociuba
f) przedstawiciel zakładowej organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego:
     12) Ewa Lorenc
Pracami komisji konkursowej pokieruje jako jej przewodniczący Wojciech Farbaniec.



2. Komisja konkursowa wyłaniająca kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Publicznych w Klimkówce w składzie :
a) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
      1) Wojciech Farbaniec
      2) Marian Różowicz
      3) Maciej Kandefer
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
      4) Mirosław Mańkowski

5) Zygmunt Pelczar
6) Tomasz Żak

c) przedstawiciele rady pedagogicznej:
      7) Ewa Drybała
      8) Łucja Kilar
d) przedstawiciele rady rodziców:
      9) Ewa Grysztar
    10) Anna Wojtoń
e) przedstawiciel zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność”
    11) Adam Kociuba
f) przedstawiciel zakładowej organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego:
     12) Ewa Lorenc
Pracami komisji konkursowej pokieruje jako jej przewodniczący Wojciech Farbaniec.

3. Komisja konkursowa wyłaniająca kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Publicznych w Króliku Polskim w składzie :
a) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
      1) Wojciech Farbaniec
      2) Zofia Dereniowska
      3) Henryk Smolik
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
      4) Mirosław Mańkowski

5) Zygmunt Pelczar
6) Tomasz Żak

c) przedstawiciele rady pedagogicznej:
      7) Stanisław Kuśnierczak
      8) Zofia Uchman
d) przedstawiciele rady rodziców:
      9) Andrzej Pitrus
    10) Kazimierz Zima
e) przedstawiciel zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność”
    11) Jolanta Pietruszka
f) przedstawiciel zakładowej organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego:
     12) Halina Chmielewska
Pracami komisji konkursowej pokieruje jako jej przewodniczący Wojciech Farbaniec.

4. Komisja konkursowa wyłaniająca kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Publicznych w Milczy w składzie :
a) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
      1) Wojciech Farbaniec
      2) Stanisław Stapiński
      3) Henryk Smolik



b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
      4) Mirosław Mańkowski

5) Zygmunt Pelczar
6) Tomasz Żak

c) przedstawiciele rady pedagogicznej:
      7) Alicja Dudek
      8) Zdzisława Wielobób
d) przedstawiciele rady rodziców:
      9) Beata Kamińska
    10) Krystyna Stapińska
e) przedstawiciel zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność”
    11) Jolanta Pietruszka
f) przedstawiciel zakładowej organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego:
     12) Anna Penar - Smerecka
Pracami komisji konkursowej pokieruje jako jej przewodniczący Wojciech Farbaniec.

5. Komisja konkursowa wyłaniająca kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Publicznych w  Sieniawie w składzie :
a) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
      1) Wojciech Farbaniec
      2) Zbigniew Sikora
      3) Mieczysław Urbanik
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
      4) Mirosław Mańkowski

5) Zygmunt Pelczar
6) Tomasz Żak

c) przedstawiciele rady pedagogicznej:
      7) Agata Maśnik
      8) Witold Niemczyk
d) przedstawiciele rady rodziców:
      9) Lilla Janowska
    10) Teresa Łagosz
e) przedstawiciel zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność”
    11) Jolanta Pietruszka
f) przedstawiciel zakładowej organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego:
     12) Anna Penar -  Smerecka
Pracami komisji konkursowej pokieruje jako jej przewodniczący Wojciech Farbaniec.

6. Komisja konkursowa wyłaniająca kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Publicznych we Wróbliku Szlacheckim w składzie :
a) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
      1) Wojciech Farbaniec
      2) Tadeusz Chodyniecki
      3) Jan Zywar
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
      4) Mirosław Mańkowski

5) Zygmunt Pelczar
6) Tomasz Żak

c) przedstawiciele rady pedagogicznej:
      7) Katarzyna Jabłońska



      8) Anna Szymańska
d) przedstawiciele rady rodziców:
      9) Marta Kozimor
    10) Bożena Moskal
e) przedstawiciel zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność”
    11) Adam Kociuba
f) przedstawiciel zakładowej organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego:
     12) Halina Chmielewska
Pracami komisji konkursowej pokieruje jako jej przewodniczący Wojciech Farbaniec.

§ 2

Określa się Regulamin konkursu na stanowiska dyrektorów Zespołów Szkół Publicznych  w 
brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się komisjom konkursowym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.       



Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Gminy w Rymanowie
Nr 36/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r.

Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów 
Zespołów Szkół Publicznych  z terenu gminy Rymanów.

1. Według niniejszego regulaminu przeprowadza się konkursy na stanowiska dyrektorów: 
Zespołu Szkół Publicznych w Bziance,  Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce,  Zespołu 
Szkół Publicznych w Króliku Polskim,  Zespołu Szkół Publicznych w Milczy,  Zespołu Szkół 
Publicznych w Sieniawie,  Zespołu Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim.

2.  Konkursy  wyłaniające  kandydatów  na  stanowiska  dyrektorów  Zespołów  Szkół 
Publicznych ogłasza się w co najmniej  dwóch dziennikach: jednym o zasięgu wojewódzkim i 
jednym o zasięgu lokalnym.

3. Wskazany w ogłoszeniu o konkursach termin składania ofert przez osoby przystępujące do 
konkursów na stanowiska dyrektorów w/w szkół , nie może być krótszy niż 14 dni od dnia 
ukazania się ogłoszenia. 
4. Pracami komisji konkursowych, zwanych dalej „komisjami” kierują ich przewodniczący, 
których wyznacza organ prowadzący spośród członków komisji.

5. Komisje powinny rozpocząć pracę nie później niż w ciągu 14 dni  roboczych od daty 
upływu terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu o konkursie. Przewodniczący 
komisji ustalają termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym powiadamiają na piśmie 
członków komisji oraz kandydatów, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

6. Prace komisji  mogą być prowadzone, jeżeli w posiedzeniu udział bierze co najmniej 2/3 jej 
składu.

7. Członek komisji konkursowej obowiązany jest do wyłączenia się z prac komisji 
jeżeli do konkursu przystąpiła osoba, która jest jego małżonkiem lub krewnym albo 
powinowatym do drugiego stopnia włącznie, albo wobec której pozostaje on w takim 
stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego 
bezstronności.

8. Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od sprawdzenia, czy oferty zostały 
złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty 
oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu 
o konkursie.

  9.  Oferty  złożone po terminie,  nie  zawierające  wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o 
konkursie  dokumentów, oraz oferty,  z  których wynika,  że  kandydat  nie  spełnia  wymagań 
wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni 
do dalszego postępowania konkursowego. 



10. Przewodniczący komisji w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji, informuje na 
piśmie kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego o 
przyczynach odrzucenia oferty.

11. Kandydaci  dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego podlegają 
merytorycznej ocenie komisji. Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez 
kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły. Rozmowa z kandydatem obejmuje 
odpowiedzi na zadawane przez członków komisji pytania.
12. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w drodze głosowania tajnego, przy 
czym w każdej turze takiego głosowania członek komisji konkursowej dysponuje jednym 
głosem.

13. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli na jednego z kandydatów oddała głosy co najmniej 
połowa obecnych na posiedzeniu członków komisji.

14. W przypadku gdy żaden z kandydatów  nie uzyskał  większości głosów, o której mowa w 
ust. 3, komisja przystępuje do drugiego głosowania. Do drugiego głosowania dopuszczeni są 
kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 2 głosy  w pierwszym głosowaniu.
15. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli jeden z kandydatów uzyskał większą niż inni 
kandydaci liczbę głosów.

16. Jeżeli w konkursie bierze udział tylko jeden kandydat, konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli 
kandydat ten otrzymał co najmniej 50 % głosów „za”.

17.O wyniku konkursu, kandydatów biorących w nim udział, zawiadamia przewodniczący 
komisji konkursowej bezpośrednio po zakończeniu konkursu.
18. Z przebiegu postępowania  sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i 
członkowie komisji konkursowej obecni na jej posiedzeniu.

19. Informację o wynikach konkursu oraz dokumentację postępowania konkursowego 
przekazuje organowi prowadzącemu przewodniczący komisji niezwłocznie po jego 
zakończeniu.

20. Organ prowadzący szkołę unieważnia konkurs i zarządza jego ponowne przeprowadzenie 
w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego odrzucenia oferty, przeprowadzenia przez 
komisję postępowania konkursowego, bez wymaganej obecności 2/3 jej członków, innych 
nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogłyby wpłynąć na wynik 
konkursu.


	BURMISTRZ GMINY W RYMANOWIE

