
ZARZĄDZENIE Nr 63/2021 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 11 czerwca 2021 roku 
 

w sprawie odwołania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Karczewie 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1) oraz § 1 ust.1 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.2) a także § 11ha ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)3 zarządza się, co następuje: 
 

           § 1. Odwołuje się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 

Nr 2 w Karczewie. 

 

 § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Karczewa z dnia 7 czerwca 2021 

roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 

w Karczewie. 

 § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Centrum Usług 

Wspólnych. 

 § 4.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania. 
 

 

Z up. Burmistrza 

Karol Chróścik 

Zastępca Burmistrza 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    
1 Zmiany tekstu  jednolitego  wymienionej ustawy  zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia  zostały ogłoszone w : Dz. U. z  2019 r. poz. 1634. 
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia  zostały ogłoszone w : Dz. U. z  2020 r. poz. 530, 564, 

657, 781, 891, 872, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 5111, 2382, 2314. oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 

681, 961, 983. 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. § 11ha ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki 

systemu oświaty przed dniem 2 września 2021 r. organ prowadzący może, w szczególności:  

a) przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i rady szkoły lub placówki oraz zakładowych organizacji związkowych będących 

jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy 

z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568 i 2157) albo jednostkami 

organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji 

związkowych, zrzeszających nauczycieli, działających w jednostce systemu oświaty, w której 

przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektorowi, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 

2026 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny, (§ 11ha ust. 1 pkt.1 ww. rozporządzenia) albo  

b) przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 

r. (§ 11ha ust. 1 pkt. 3 ww. rozporządzenia). 

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie zachodzi tymczasem konieczność obsadzenia 

stanowiska dyrektora przed dniem 2 września 2021 r. W związku z powyższym organ prowadzący 

zamierza dokonać obsadzenia stanowiska dyrektora w ww. placówce oświaty w ww. trybie 

przewidzianym w ww. rozporządzeniu,  w konsekwencji  czego zachodzi konieczność odwołania 

konkursu na stanowisko dyrektora w ww. placówce.  

Wydanie przedmiotowego zarządzenia jest zatem w pełni zasadne. 

 

Z up. Burmistrza 

Karol Chróścik 

Zastępca Burmistrza 
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