
ZARZ.t\DZENLE NR 16/2019 
WOJTA GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 16 kwielrua 20 J9 r. 

w sprawie powolania komisji kookursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespolu Szkol im. lntegracji Europejskiej w Nowym Midcie 

Na podstawie art. 63 us!. 14, w zwi¢u z art . 29 USf. I pkl 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oswiatowe (Oz. U. 20 J 8 r. poz. 996 z pofu. zm.) oraz §2 rozporz<)dzenia M inistra Edukacji Narodowej 
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly 
podstawowej, publicznej szkoty ponadpodstawowej lub publicznej placowki oraz trybu pracy komisji 
konkursowej z dnia II sierpnia 2017 roku (Dz. U. 2017 r. poz. 1587) zarz.<jdza siy, co nastypuje: 

§ 1. Powohlje siy komisjy kookursow~ w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zesporu 
Szkot im. lntegracji Europejskiej w Nowym Miescie w skladzie: 

J. Stawomir Zalewski - przedstawiciel organu prowadz~cego - przewodnicU}cy 

2. Mariola Bugalska - przedstawiciel organu prowadz<}cego - czlonek 

J. Justyna Palewska - przedstawiciel organu prowadz(jcego - czlonek 

4. Jacek ZawiSlmski - przedstawiciel organu sprawuj(!cego nadzor pedagogiczny - czlonek 

5. Dorota Cieslitiska - przedstawiciel organu sprawujl)cego nadzar pedagogiczny - czlonek 

6. Krystyna Rusin - przedstawiciel organu sprawuj~cego nadz6r pedagogiczny - czlollek 

7. Dorota Wodzynska - przedstawiciel rady pedagogicznej - czlonek 

8. Ewa Cichewicz - przedstawiciel rady pedagogicznej - czlonek 

9. Marta Latkowska - przedstawiciel rady rodzic6w - czlonek 

10. Magdalena Zdunek - przedstawiciel rady rodzicaw - czlonek 

II. Maria Trybska - przedstawiciel Zwi¥ku Nauczycielstwa Polskiego - czlonek 

§ 2. Komisja pracuje na zasadach i trybie przewidzianym przepisarni Rozporlijdzenia Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej 
szkoly podstawowej, pubJicznej szkoly ponadpodstawowej lub publicznej placawki oraz trybu pracy komisji 
konkursowej z dnia 1 I sierpnia 2017 roku (Oz. 	U. 2017 r. poz. 1587) 

§ 3. Komisja, 0 kt6rej mowa w § I ulega rozwj~niu z chwil!} zakonczenia pracy. 

§ 4. Wykonanie zarz'ldzenia powierza si~ Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Oswiaty. 

§ 5. ZarZ<}dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 
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