
Uchwała Nr XXXIX/516/01  
RADY MIEJSKIEJ KATOWIC 
z dnia 10 września 2001 r.  

w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów 
przedszkoli w Katowicach oraz określenia regulaminu ich pracy. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
1996r. Nr 13, poz.74 z póź. zm.), art. 36a ust.3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska 
dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i 
placówek (Dz. U. Nr 14 poz. 126 z póź. zm.) 

Rada Miejska Katowic  
uchwala: 

1. Powołać komisje konkursowe w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów: 
Miejskiego Przedszkola Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi i Miejskiego Przedszkola Nr 94 w 
Katowicach w składach osobowym stanowiących załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.  

2. Regulamin pracy komisji konkursowych w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały.  

3. Zobowiązać Zarząd Miasta do podjęcia niezbędnych czynności mających na celu uzupełnienie 
składu komisji konkursowej umożliwiające przeprowadzenie konkursu w wyznaczonym 
terminie, w przypadku niepełnego składu komisji.  

4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Katowice.  
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Katowic  
/-/ Wojciech Boroński  

 
 
 
 

Załącznik nr 1 Uchwały Nr XXXIX/5161  
Rady Miejskiej Katowic  

z dnia 10 września 2001r. 

1. Powołać komisją konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 
Miejskiego Przedszkola Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach przy ul. Słonecznej 
60 w następującym składzie:  

1. Przedstawiciele Miasta Katowice - organu prowadzącego  
 Jerzy Dolinkiewicz- Przewodniczący komisji konkursowej  
 Anna Czerwik  

2. Przedstawiciele Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach  
 Helena Pawlita  
 Urszula Bittner  

3. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 47 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Katowicach  
 Danuta Krala  
 Dorota Palicka  

4. Przedstawiciele rodziców dzieci Miejskiego Przedszkola Nr 47 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Katowicach  
 Eugenia Gorzko  
 Piotr Syrkiewicz  



5. Przedstawiciel Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego  
 Elżbieta Łuczak  

6. Przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
"Solidarność"  
 Ewa Drwal  

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Katowic  
/-/ Wojciech Boroński  

 
 
 

Załącznik nr 2 Uchwały Nr XXXIX/5161  
Rady Miejskiej Katowic  

z dnia 10 września 2001r. 

1. Powołać komisją konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 
Miejskiego Przedszkola Nr 94 w Katowicach przy ul. Rataja 10 w następującym składzie:  

1. Przedstawiciele Miasta Katowice - organu prowadzącego  
 Jerzy Dolinkiewicz - Przewodniczący komisji konkursowej  
 Barbara Grzesiok  

2. Przedstawiciele Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach  
 Helena Pawlita  
 Urszula Bittner  

3. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 94 w Katowicach  
 Joanna Palacz  
 Joanna Blaut  

4. Przedstawiciele rodziców dzieci Miejskiego Przedszkola Nr 94 w Katowicach  
 Bożena Malczewska  
 Ewa Cichoń  

5. Przedstawiciel Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego  
 Elżbieta Łuczak  

6. Przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
"Solidarność"  
 Ewa Drwal  

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Katowic  
/-/ Wojciech Boroński  

 
 
 

Załącznik nr 3 Uchwały Nr XXXIX/5161  
Rady Miejskiej Katowic  

z dnia 10 września 2001r. 
R E G U L A M I N  
konkursów na stanowiska dyrektorów: Miejskiego Przedszkola Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi oraz 
Miejskiego Przedszkola Nr 94 w Katowicach.  
I. Zasady ogólne 
 
§ 1.  

1. Na podstawie art. 36 a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 
1996r. Nr 67, poz. 329 z póź. zm./ kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola wyłania 
się w drodze konkursu.  

2. Wymagane kwalifikacje oraz wymagania jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące 
stanowiska dyrektorów, określają:  



- rozporządzenie MEN z dnia 10 października 1991r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli /Dz. U. z 1991r. Nr 98, poz. 433 z póź. zm./,  
- rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w 
przedszkolach oraz poszczególnych typach szkół i placówek /Dz. U. z 1999r. Nr 14, poz. 126 z 
póź. zm./.  

 
§ 2  
Do konkursu może zgłosić się nauczyciel lub nauczyciel akademicki, który:  

1. posiada wykształcenie:  
- wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, lub  
- wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończone kolegium nauczycielskie 
albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska w 
przedszkolu,  

2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,  

3. uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu lub szkole (placówce) w okresie pięciu 
lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska lub pozytywną ocenę pracy w okresie 
ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje 
bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, Posiadanie co najmniej dobrej oceny 
pracy nie jest wymagane wobec kandydatów, którzy są zatrudnieni na stanowiskach 
wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej, 
kuratorach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru pedagogicznego, Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczycieli urlopowanych lub 
zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 
1991r. o związkach zawodowych,  

4. posiada potwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim warunki zdrowotne niezbędne do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu .  

 
§ 3  

1. Kandydat winien złożyć w Urzędzie Miasta Katowice następujące dokumenty:  
- zgłoszenie swego udziału w konkursie wraz z uzasadnieniem,  
- kwestionariusz osobowy,  
- odpis dyplomu i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i osiągnięcia 
zawodowe,  
- ocenę pracy,  
- aktualne świadectwo lekarskie potwierdzające warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w przedszkolu.  

2. Kandydat powinien również przedstawić własną koncepcję pracy na stanowisku dyrektora 
danego przedszkola.  

 
§ 4.  

1. Ogłoszenie o konkursie publikuje się w prasie lokalnej oraz umieszcza się na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta Katowice, Śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach i danym przedszkolu.  

2. Składanie ofert następuje w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu w prasie lokalnej.  

 
 
 



II. Komisja konkursowa 
 
§ 5  
Komisję konkursową powołuje Rada Miejska Katowic, w składzie:  
- dwóch przedstawicieli organu prowadzącego przedszkole,  
- dwóch przedstawicieli Śląskiego Kuratorium Oświaty,  
- dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej danego przedszkola,  
- dwóch przedstawicieli rodziców dzieci danego przedszkola,  
- po jednym przedstawicielu organizacji związkowych NSZZ "Solidarność" i ZNP wydelegowanych przez 
miejskie ogniwa tych związków.  
§ 6  
Wybór przedstawicieli rady pedagogicznej i rodziców, odbywa się na zasadach określonych w 
regulaminach rady pedagogicznej i rady rodziców danego przedszkola.  
§ 7  
Z dwóch przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, jeden jest członkiem Zarządu Miasta Katowice i 
pełni on funkcję przewodniczącego komisji  
III.Tryb przeprowadzania konkursu 
 
§ 8  
Przewodniczący komisji konkursowej przed rozpoczęciem posiedzenia sprawdza tożsamość członków 
komisji.  
§ 9  
Komisja po zapoznaniu się ze zgłoszonymi ofertami odrzuca kandydata, nie dopuszczając go do 
udziału w dalszej części konkursu, jeżeli kandydat nie spełnia warunków określonych rozporządzeniem 
MEN z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące 
stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych 
typach szkół i placówek /Dz. U. z 1999r. Nr 14 poz. 126 z póź. zm./.  
§ 10  
Komisja konkursowa wysłuchuje wystąpień kandydatów oraz ich odpowiedzi na pytania członków 
komisji.  
§ 11  

1. Po dyskusji przewodniczący komisji zarządza głosowanie.  
2. Głosowanie przeprowadzone dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora jest tajne.  
3. Każdy członek komisji posiada jeden głos.  
4. Kandydatem na stanowisko dyrektora zostaje osoba, która uzyskała:  

- w przypadku przystąpienia do konkursu jednego kandydata � 8 głosów ważnych "za",  
- w przypadku przystąpienia do konkursu dwóch lub więcej kandydatów � 7 głosów ważnych 
"za",  

5. Jeżeli kandydat na stanowisko dyrektora nie uzyska wymaganej liczby głosów, postępowanie 
konkursowe zostaje zakończone bez wyłonienia kandydata.  

 
§ 12  

1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać:  
- imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,  
- imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów,  
- treść podjętych rozstrzygnięć,  
- wyniki głosowania.  

2. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji na posiedzeniu.1  
3. Każdy członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu zastrzeżenia, jednakże jest zobowiązany 

protokół podpisać.  

 
 
 



IV. Postanowienia końcowe 
 
§ 13 
 Kandydaci biorący udział w konkursie mają prawo wniesienia zastrzeżeń, na piśmie do Zarządu Miasta 
Katowice, w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia konkursu.  
§ 14  
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Katowice przekazuje Zarządowi Miasta Katowice 
wynik konkursu. Zarząd Miasta Katowice powierza stanowisko dyrektora danego przedszkola osobie 
wyłonionej w konkursie - o ile organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi umotywowanego 
zastrzeżenia.  
§ 15 
 Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat lub konkurs nie wyłoni kandydata na stanowisko 
dyrektora danego przedszkola, Zarząd Miasta Katowice powierza to stanowisko ustalonemu przez 
siebie kandydatowi w trybie art. 36 a ust. 4 ustawy o systemie oświaty.  
§ 16  
W sprawach proceduralnych, nie ujętych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje komisja 
konkursowa, która może zwrócić się do Zarządu Miasta Katowice o udzielenie wyjaśnień lub 
interpretację.  

 
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Katowic  
/-/ Wojciech Boroński  

 


