ZARZĄDZENIE NR 65 /2014
WÓJTA GMINY CELESTYNÓW
z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 kwietnia
2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie, zmienionego Zarządzeniem
nr 52/2014 z 14 maja 2014roku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 36a ust. 2
w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 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 (t.j. Dz.U. Nr 60,
poz. 373 z późn. zm.) w zw. z §1, §2, §5 oraz §10 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych
typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 184
poz.1436 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W załączniku do Zarządzenie nr 41/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 kwietnia 2014r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Celestynowie, dokonuje się następujących zmian:
1. Zapis § 4 ust. 3 Załącznika otrzymuje brzmienie:
„3. Komisyjne rozpatrzenie ofert oraz postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów na
dyrektora odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Celestynów ul. Regucka 3 w sali
konferencyjnej w dniu 12 czerwca 2014 r.o godz. 14.00.”
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Obsługi Szkół w Celestynowie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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