
Zarządzenie Nr 47/2014 
Wójta Gminy Kamiennik 

z dnia 01 lipca 2014 r. 
 

w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku 

 
Na podstawie § 8 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 

2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu 
pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) zarządzam co następuje: 

§ 1 
Unieważniam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Kamienniku. wszczęty na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik z dnia 02 czerwca 
2014r. nr 39/14 oraz zarządzam ponowne przeprowadzenia postępowania konkursowego. 

§ 2 
Ogłoszenie konkursu, warunki przystąpienia do konkursu, wymagane dokumenty, termin 

rozstrzygnięcia konkursu oraz powołanie komisji konkursowej nastąpi odrębnym 
Zarządzeniem. 

§ 3 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń 

oraz doręcza się członkom komisji i kandydatom którzy złożyli oferty. 
 

 
 

Wójt Gminy Kamiennik 
Kazimierz Cebrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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) organ prowadzący szkołę lub placówkę unieważnia konkurs i 
zarządza ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia: 

1)  nieuzasadnionego odrzucenia oferty; 
2)  przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 2/3 

jej członków; 
3)  innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na wynik 

konkursu. 
W postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Kamienniku organ prowadzący stwierdził po zapoznaniu się z 
protokołem z posiedzenia komisji oraz innych dokumentów postępowania, istotne naruszenie, 
które wymaga unieważnienia całego postępowania. W przekonaniu organu prowadzącego  
nieprawidłowością było nieuzasadnione odrzucenie oferty kandydatki Pani Renaty Papugi z 
powodu braku oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i 
korzysta z pełni praw publicznych wymagane tylko w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem.. 
  
  
 


