
ZARZĄDZENIE Nr REKiS.0050.1.0109.2014 
Wójta Gminy Kobierzyce 
z dnia 13 maja 2014 roku  

 

w sprawie uniewa żnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektor a 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ty ńcu Małym 

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej 
szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 
373 z późn. zm.)  

WWÓÓJJTT  GGMMIINNYY  KKOOBBIIEERRZZYYCCEE  ZZAARRZZĄĄDDZZAA,,  CCOO  NNAASSTTĘĘPPUUJJEE::  

§1. Unieważniam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym, ul. Szkolna 2, wszczęty  
na podstawie Zarządzenia Nr REKiS.0150.1.0075.2014 z dnia 8 kwietnia 
2014 roku Wójta Gminy Kobierzyce w sprawie ogłoszenia konkursu  
na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Tyńcu Małym oraz zarządzam ponowne przeprowadzenie postępowania 
konkursowego. 

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam się Kierownikowi Referatu Edukacji 
Kultury i Sportu Urzędu Gminy Kobierzyce. 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie  
na tablicy ogłoszeń oraz doręcza się członkom komisji i kandydatom, którzy 
złożyli oferty. 

  



UZASADNIENIE 
 
Zgodnie z treścią § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy 
komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę 
lub placówkę unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie  
w przypadku stwierdzenia: 

1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego; 
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego 

udziału 2/3 jej członków; 
3) naruszenia tajności głosowania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1; 
4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu. 

W postępowaniu konkursowym na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym organ prowadzący po zapoznaniu się  
z aktami postępowania konkursowego stwierdził nieprawidłowości, które mogły mieć 
wpływ na wynik konkursu. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy 
komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) Przewodniczący komisji 
ustala termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym powiadamia na piśmie 
kandydatów, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. W niniejszym 
postępowaniu konkursowym żaden z kandydatów, którzy złożyli ofertę, nie został 
zawiadomiony o terminie posiedzenia Komisji konkursowej. 

W związku z powyższym uchybieniem w procedurze postępowania konkursowego 
należało unieważnić postępowanie konkursowe na kandydata na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym. 


