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ZARZĄDZENIE NR 100/2ZARZĄDZENIE NR 100/2ZARZĄDZENIE NR 100/2ZARZĄDZENIE NR 100/2010010010010    

BURMISTRZA MIASTA ŻABURMISTRZA MIASTA ŻABURMISTRZA MIASTA ŻABURMISTRZA MIASTA ŻARÓWRÓWRÓWRÓW    

z dnia 15 września 2010 r. 

w sprawie    unieważnienia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach 

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

 

§§§§    1.1.1.1. Unieważniam, ogłoszony w dniu 31 sierpnia 2010r., konkurs na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach, ul. Wojska Polskiego 43, Mrowiny, 58-130 
Żarów. 

§§§§    2.2.2.2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UzasadnienieUzasadnienieUzasadnienieUzasadnienie     

 Zgodnie z art. 36a ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j.                 
z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  "Minister właściwy do spraw oświaty                        
i wychowania (...) określi, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursu na stanowisko 
dyrektora szkoły lub placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej, uwzględniając                         
w szczególności sposób ogłaszania konkursu oraz sposób nadzorowania prawidłowości 
postępowania konkursowego przez organ prowadzący szkołę lub placówkę". 
 Wobec czego, organ prowadzący Szkołę Podstawową w Mrowinach, stanowiącą 
publiczną szkołę podstawową, powierza jej stanowisko szkoły na podstawie konkursu 
przeprowadzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 
2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub publicznej 
placówki oraz trybu pracy konkursowej (Dz. U. z 2010r. Nr 60, poz. 373). 
 Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż ogłoszony w dniu 31 sierpnia 2010r. konkurs 
na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach zawiera błędną podstawę 
prawną, a zatem zawiera nieprawidłowość, która mogła mieć wpływ na wynik konkursu, 
zasadnym jest podjęcie niniejszego zarządzenia.. 
   
 
 

 


