
UCHWAŁA Nr 283/2022 

Zarządu Powiatu w Radziejowie 

z dnia 20 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko 

Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie. 

  

Na podstawie art. 63 ust 14, 16 i art. 83 ust. 6  w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082  z późn. zm.)1 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 2021 r. poz. 1428 ),  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

w Radziejowie  powołuje się  Komisję Konkursową w składzie: 

1. Grzegorz Piasecki - przedstawiciel organu prowadzącego; 

2. Jan Nocoń  - przedstawiciel organu prowadzącego; 

3. Włodzimierz Gorzycki  – przedstawiciel organu prowadzącego;  

4.Małgorzata Gontarek - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

5. Mirosława Leszczyńska- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

6.Barbara Kuklak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

7.Jadwiga Lewandowska  – przedstawiciel Rady Pedagogicznej; 

8. Robert Zaradzki - przedstawiciel Rady Pedagogicznej; 

9.Alina Krupińska – przedstawiciel związków zawodowych - Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Oddział w Radziejowie.  

§ 2. Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznacza się Pana Grzegorza Piaseckiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2022.655, 1079  



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie  art. 63 ust 14  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe organ 

prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na 

stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie.  

W przypadku szkół i placówek o których mowa w art. 83 ust. 6 – nie we wszystkich 

jednostkach organizacyjnych systemu edukacji istnieją możliwości organizacyjne lub warunki, aby 

powołać taki reprezentatywny organ i na postawie art. 83 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe – 

minister ds. oświaty i wychowania został upoważniony do wskazania szkół i placówek, w których nie 

tworzy się rad rodziców i taką placówką jest właśnie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w 

Radziejowie – dlatego w składzie komisji nie ma przedstawicieli rady rodziców.  

 


