
UCHWAŁA NR 768  /2018 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia  06 lipca 2018 roku 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu. 
 

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

(Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 63 ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze 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 konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.  

 
 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego  

im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 

 

§  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 768 /2018 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 06 lipca 2018 roku 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu. 

 

 

             W związku z rezygnacją Pana Cezarego Szypulskiego ze stanowiska dyrektora I 

Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu ogłoszą się konkurs na w/w stanowisko.   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/ 

 


