
ZARZĄDZENIE NR 80/VIII/2019 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 
 

 
 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku,  

ul. Żabie Oczko 1 

 

Na podstawie art. 63 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 2018 r. po.996 ze zm.), zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 

Powołuję Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 

dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku, ul. Żabie Oczko 1   

w następującym składzie: 

1) Bożena Ciesielka - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodnicząca komisji, 

2) Piotr Iwicki - przedstawiciel organu prowadzącego, 

3) Bożena Osiadacz - przedstawiciel organu prowadzącego, 

4) Agnieszka Żak-Hut – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

5) Joanna Jałosińska- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

6) Iwona Krop-Machalica - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

7) Magdalena Krysowska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej, 

8) Agnieszka Łąka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej, 

9) Eliza Dąbrowska – przedstawiciel Rady Rodziców, 

10) Paulina Andrulewicz - przedstawiciel Rady Rodziców, 

11) Kazimierz Rybka – przedstawiciel związku zawodowego - ZNP, 

12) Miłosz Jankowski - przedstawiciel związku zawodowego - NSZZ "Solidarność". 
 

§ 2. 

Komisja konkursowa prowadzi postępowanie konkursowe na podstawie 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 (Dz.U. 2017 poz. 1587). 
 

§ 3. 

Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu po zakończeniu postępowania konkursowego. 

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty Urzędu Miasta Milanówka. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

     Burmistrz Miasta Milanówka 

               /-/ 

              Piotr Remiszewski 
 
 

Przygotowała: Bożena Ciesielka 



UZASADNIENIE  

 

Konieczność przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 

im. Fryderyka Chopina w Milanówku  wynika z faktu, iż 11 lutego 2019 roku powierzono 

stanowisko pełnienia obowiązków dyrektora tej szkoły Pani Joannie Staszkiewicz na okres do  

31 sierpnia 2019 r. 

W zaistniałej sytuacji ustalenie składu komisji konkursowej jest niezbędne w celu przeprowadzenia 

konkursu na  kandydata na stanowisko dyrektora w/w placówki. 

 

 


