
ZARZĄDZENIE Nr 91/2020 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 6 sierpnia 2020 roku 
 

w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygnięcia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 „Ługuś” w Karczewie 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 713)  oraz art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) i § 8 ust. 2  Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko 

dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.1)  zarządza się, co następuje: 
 

           § 1. Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania konkursowego zatwierdzam 

nierozstrzygnięty konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 „Ługuś” w 

Karczewie,  ogłoszony Zarządzeniem Nr 65/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 23 czerwca 

2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Przedszkola Nr 3 „Ługuś” w Karczewie i przeprowadzony na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 

2020 r. przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 86/2020 Burmistrza 

Karczewa z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 

wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 "Ługuś”" w Karczewie.  

 § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty. 

 § 3.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________    
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia  zostały ogłoszone w : Dz. U. z  2019 r. poz. 1634. 



UZASADNIENIE 

 

Dnia 4 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia 

kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 „Ługuś” w Karczewie. W wyniku 

przeprowadzonych prac, Komisja Konkursowa nie wyłoniła kandydata na stanowisko 

dyrektora ww. placówki.  

Zgodnie z § 6 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub 

publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z 

późn. zm.) konkurs wyłania kandydata na dyrektora, jeżeli jeden z uczestników otrzyma 

bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji. W wyniku przeprowadzonego 

konkursu żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej większości głosów, a Komisja 

Konkursowa stwierdziła nierozstrzygnięcie w/w konkursu. 

 


