
 
ZARZĄDZENIE NR 67/2022 

BURMISTRZA KARLINA 
z dnia 20.06.2022 roku 

 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Daszewie 
 
 
 Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku  z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1082 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 w zw.    z 
art.11a ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 
559 z późn. zm.), 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  (Dz. U. z 2021r. poz. 1428) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
Powołuję  komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Daszewie, zwanego dalej „szkołą”, w następującym składzie: 
 
1) Jarosław Stepczyński, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę oraz przewodniczący 
komisji konkursowej, 
2) Mariola Wiśniewska - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, 
3) Beata Pawlik - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, 
4) Katarzyna Dajczak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
5) Aleksandra Domżał– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
6) Ewelina Kuczyńska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
7) Justyna Olejnik - przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły, 
8) Tomasz Sobkowicz – przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły, 
9) Agnieszka Kulesza - przedstawiciel rady rodziców szkoły, 
10) Aleksandra Maciaszek –przedstawiciel rady rodziców szkoły, 
11) Krystyna Kujawa - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
12) Magdalena Witkiewicz – przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność 

Pracowników Oświaty i Wychowania. 
 

§ 2. 
Tryb oraz zasady pracy komisji konkursowej określa rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku 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.                
z 2021r.  poz. 1428). 

§ 3. 

 
Zgodnie z art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu realizacji zadania wynikającego 

z niniejszego zarządzenia, członków komisji upoważniam do przetwarzania danych 

osobowych kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Daszewie.  

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 
 



 


