
Znak: ZE.510.3.2021 

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.Z.80.2021 

BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG 

z dnia 17 czerwca 2021r. 

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu 

Szkolno– Przedszkolnego Nr 1 w Nowym Targu.  

 

Działając na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) i  art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 1 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. 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  2017r. poz. 1587 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Gmina Miasto Nowy Targ ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125a, 34-400 

Nowy Targ. 

2. Ogłoszenie o konkursie, określające wymagania wobec kandydatów na stanowisko 

dyrektora, wymagane dokumenty oraz informacje o  sposobie i terminie składania oferty, 

sposobie powiadamiana kandydatów o terminie i  miejscu przeprowadzania postępowania 

konkursowego, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Miejsce składania dokumentów: Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych 

w  Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, Pl. Evry 3. 

4. Termin składania dokumentów upływa w dniu 10 sierpnia 2021r. (w godzinach 

urzędowania). W  przypadku przedstawienia oferty listem poleconym liczy się data 

doręczenia przesyłki do Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych 

w Nowym Targu. 

 

§ 2 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie przez Komisję Konkursową, zgodnie z regulaminem 

określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. 

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  2017r. poz. 1587 z późn. zm.). 

2. Komisja Konkursowa zostanie powołana odrębnym zarządzeniem. 

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia zleca się Komisji Konkursowej, oraz Dyrektorowi Miejskiego 

Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 


