
ZARZĄDZENIE NR 68/2019
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY

z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie unieważnienia konkursu na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 1 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 2017r. poz. 1587) zarządza się, co następuje:

§ 1. Unieważnia się konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy zorganizowany  na 
podstawie zarządzenia Wójta Gminy Łubniany Nr 25/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy.

§ 2. Ogłoszenie konkursu, warunki przystąpienia do konkursu, wymagane dokumenty oraz powołanie 
komisji konkursowej nastąpi odrębnym Zarządzeniem.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią § 8 ozporządzenia 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 2017r. poz. 1587) organ prowadzący szkołę lub placówkę unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego 
przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postepowania konkursowego;

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 2/3 jej członków;

3) naruszenie tajności głosowania, z zastrzeżeniem §4 ust. 1;

4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

W postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy 
organ prowadzący stwierdził po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji oraz innych 
dokumentów postępowania, istotne naruszenie, które wymaga unieważnienia całego postępowania. 
W przekonaniu organu prowadzącego Szkołę Podstawową w Brynicy nieprawidłowością było 
nieuzasadnione niedopuszczenie jednego kandydata do dalszego postępowania konkursowego.
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