
 
 

Zarządzenie Nr OA 91.2022 
Burmistrza Piwnicznej-Zdroju 

z dnia 3 czerwca 2022 r. 
 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora  
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju  

 
 
Na podstawie;  

1) art. 30 ust.2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559),  
2) art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1082 i 762.), 
3) § 1 ust. 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 2021 r. poz. 1428). 

                                  
zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 
1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju, 33-

350 Piwniczna-Zdrój, Kosarzyska 23, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój. 
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
3. Wskazanie wymagań wobec kandydatów na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub 

publicznej placówki, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe, określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze  
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej 
placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449), stanowiące załącznik do ogłoszenia o konkursie. 

 
§ 2 

Regulamin konkursu oraz tryb pracy Komisji Konkursowej określa rozporządzenie 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). 
 

§ 3 
Ogłoszenie o konkursie, którego treść stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zamieszcza się na: 

1) stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj, 
2) stronie internetowej: www.piwniczna.pl, 
3) tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju. 

 
 

§ 4 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 

 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

         BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDROJU 

                          (-) 

             Dariusz Chorużyk 

 


