
UCHWAŁA  NR   480  /2017 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 13 kwietnia 2017 roku 

w sprawie ogłoszenia konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska 

dyrektorów 
 

Na podstawie art.32.ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2016 r. , poz.814 z późn. zm.), art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.                

o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 2016 r., poz.1943 z późn. zm.) oraz § 1 ust.                                    

1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu 

konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy 

komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz.373 z późn. zm.), Zarząd Powiatu 

Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ogłasza się konkursy w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów 

następujących publicznych szkół i publicznych placówek: Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu, 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu, I Liceum Ogólnokształcącego                     

im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu, Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu, 

Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy. 
 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko:  

1. dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2. dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu - stanowi załącznik nr 2              

do niniejszej uchwały; 

3. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka                        

w Wągrowcu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

4. dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 

5. dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej 

uchwały; 

6. dyrektora Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej 

uchwały. 
 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście. 

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   Starosta Wągrowiecki 

 …………………………………… 
      /Tomasz Kranc/ 
 

          Wicestarosta 

 …………………………………... 
    /Michał Piechocki/ 

 

  

                                                               Jacek Brzostowski  …………………………………. 

 Jerzy Springer ………………………………….. 

 Robert Woźniak      ………………………………...... 

 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR   480  / 2017 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 13 kwietnia 2017 roku 

w sprawie ogłoszenia konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska 

dyrektorów 

 

W związku z kończącymi się okresami powierzenia stanowisk dyrektorom w niżej 

wymienionych szkołach i placówkach: 

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu, 

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu, 

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wągrowcu, 

- I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu, 

- Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu, 

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy, 

w których Zarząd Powiatu Wągrowieckiego powierzył stanowisko dyrektorom na okres             

od 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2017 roku, zachodzi potrzeba ogłoszenia konkursów, 

zgodnie z art. ustawy 36a ust. 2 z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 

Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych. 

Ogłoszenie o konkursach będzie zamieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

                                     

                               

                                                                         Starosta Wągrowiecki 

 …………………………………… 
      /Tomasz Kranc/ 

 


