
ZARZĄDZENIE NR 22/2016 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 6 czerwca 2016 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia
w Czernikowe

Na podstawie art. 36a ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. 
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu 
pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 832)

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Czernikowie.

§ 2.Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3.Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim 
„Gazeta Wyborcza” , na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Czernikowo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo.

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Obsługi Szkół 
w Czernikowie.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

zarządza się, co następuje:



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia nr 22/2016 
Wójta Gminy Czernikowo 
z dnia 6 czerwca 2016 r.

Wójt Gminy Czernikowo 
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Czernikowie, 
ul. Gimnazjalna 1

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz 
inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach 
publicznych placówek.
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub 
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 832).
Oferty należy składać:
- w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata 
oraz dopiskiem:
"KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA 
W CZERNIKOWIE”
w terminie do dnia 28 czerwca 2016 r. godz. 15.00 na adres : Urząd Gminy Czernikowo, 
ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

Bliższych informacji udziela Kierownik zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie -  teł. 54-287- 
50-01 wew. 47

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni pisemnie.


