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ZARZĄDZENIE NR 12/2022 
BURMISTRZA DRZEWICY 

z dnia 11 lutego 2022 r. 

w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzustowcu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 63 ust.1 i ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, 
publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy 
komisji konkursowej  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) w związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzustowcu zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję komisję konkursową, zwaną dalej "Komisją" do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzustowcu w następującym składzie: 

1. Przewodniczący Komisji - p. Dominik Niemirski - przedstawiciel organu prowadzącego, 

2. Członkowie Komisji: 

1) p. Andrzej Krzyżanowski - przedstawiciel organu prowadzącego, 

2) p. Agnieszka Kopytowska - przedstawiciel organu prowadzącego, 

3) p. Grażyna Haraśna           - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

4) p. Elżbieta Cichawa           - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

5) p. Jadwiga Lekan  - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

6) p. Alicja Pecyna  - przedstawiciel Rady Pedagogicznej, 

7) p. Anna Świderska  - przedstawiciel Rady Pedagogicznej, 

8) p. Angelika Piecyk  - przedstawiciel Rady Rodziców, 

9) p. Katarzyna Stropa - przedstawiciel Rady Rodziców, 

10) p. Anna Beeger  - przedstawiciel związku zawodowego ZNP. 

§ 2. 1. Obowiązki i uprawnienia Członków Komisji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, 
publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawoej lub publicznej placówki oraz trybu pracy 
komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428). 

2. Członkom Komisji w związku z realizacją zadań komisji, o których mowa w §1, poleca się przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

3. Członkowie Komisji składają oświadczenie w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy w związku 
z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań komisji. 
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Burmistrz Drzewicy 
 
 

Janusz Reszelewski 

 


