
Regulamin  

konkursu na stanowisko dyrektora  

Społecznego Zespołu Przedszkolno - Szkolnego 101 

w Olsztynie 

 

§1 

Kandydaci 

Kandydatem na stanowisko dyrektora Społecznego Zespołu Przedszkolno - Szkolnego 101 w 

Olsztynie może być osoba, która: 

1. Ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkole. 

2.  Posiada stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciela mianowanego.  

3. Przez okres nie mniej niż 5 lat w ciągu ostatnich 10 lat pracowała jako nauczyciel w szkole 

podstawowej lub liceum. 

4. Spełnia warunki zdrowotne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. 

5. Nie otrzymała kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2021r. poz. 1762)  

6. Nie jest karana prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

7. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

 

 

§2 

Terminy składania zgłoszeń oraz treść zgłoszeń 

1. Zgłoszenia kandydatów muszą wpłynąć do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Szkół 

Społecznych 101 w Olsztynie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2022r.                   

do godz. 15.30. 

2. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Społecznego Zespołu Przedszkolno - Szkolnego 

101 w Olsztynie przy ul. Mroza 25. Zgłoszenia zawierające dokumenty i oświadczenia,                      

o których mowa w § 2 ust. 3, powinny zostać złożone w zamkniętej kopercie zawierającej imię                

i nazwisko kandydata oraz dopisek „Konkurs na stanowisko dyrektora SZPS 101 w Olsztynie". 

3. Zgłoszenie powinno zawierać: 
 

a) Życiorys zawodowy kandydata z podaniem numeru telefonu kontaktowego oraz adresu 

poczty elektronicznej. 

b) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, tj. dyplomu ukończenia 

wyższych studiów magisterskich i aktu nadania stopnia awansu zawodowego 

(potwierdzenia może dokonać kandydat). 

c) Oświadczenie kandydata o spełnieniu pozostałych wymagań uczestnictwa w konkursie 

określonych w § 1 ust. 1, 3, 4, 5, 6 i 7. 

d) List motywacyjny z uzasadnieniem kandydowania na stanowisko dyrektora oraz 

wskazaniem dotychczasowego dorobku zawodowego. 

e) Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Społecznego Zespołu Przedszkolnego - Szkolnego 

101 w Olsztynie, dotyczącą w szczególności: 

 
 



- obecnego stanu Zespołu; 

- proponowanych zmian w jego funkcjonowaniu; 

- zasad współpracy dyrektora z nauczycielami, rodzicami i uczniami; 

- celów rozwojowych Zespołu na najbliższe 3 lata.                         

 f) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Społecznego Zespołu Przedszkolno-

Szkolnego 101 w Olsztynie. 

                                                                           

§3 

         Komisja konkursowa 

1 .  Komisja konkursowa składa się z 7 osób powoływanych przez Zarząd TPSS101 w Olsztynie, 

z zastrzeżeniem ust. 2,w tym: 

a) 3 członków wskazanych przez Zarząd TPSS101 w Olsztynie; 

b) 3 członków wskazanych przez Radę Pedagogiczną; 

c) 1 członka wskazanego przez Komisję Rewizyjną; 
 

2. W razie niewskazania członków Komisji przez organy, o których mowa w ust.1, Komisja 

obraduje w składzie pomniejszonym o niewskazane osoby. 

3. Komisja może podejmować decyzje, jeżeli w jej obradach uczestniczy co najmniej 5 członków. 

4. Komisja podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, 

który prowadzi obrady Komisji oraz jest odpowiedzialny za kontakt z kandydatami oraz 

przekazywanie im postanowień Komisji dotyczących przebiegu konkursu. W uzasadnionych 

przypadkach Komisja może dokonać zmiany Przewodniczącego. 

5. Posiedzenia Komisji są protokołowane. 

6. Członkiem Komisji konkursowej nie może być kandydat na stanowisko dyrektora, jak również 

osoba bliska (w szczególności małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii 

prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) kandydata.                 

W przypadku zgłoszenia kandydatury takiej osoby organ, który dokonał wyboru członka 

Komisji konkursowej, zobligowany jest do dokonania zmiany osoby. W przypadku  

niedokonania zmiany, członek Komisji nie zostaje dopuszczony do prac Komisji przez jej 

przewodniczącego. 

 

§4 

 Przebieg konkursu 

1.  Pierwszy etap konkursu. 

a) Pierwsze posiedzenie Komisji odbywa się 25.05.2022r. o godz. 8:00 w siedzibie 

Towarzystwa.  

b) Posiedzenie otwiera upoważniony członek Zarządu TPSS101 w Olsztynie będący 

przedstawicielem Komisji, który przeprowadza wybory Przewodniczącego. 

c) Od momentu wyboru Przewodniczącego prowadzi on obrady Komisji.  

c) Komisja podczas pierwszego posiedzenia dokonuje sprawdzenia ofert pod względem 

formalnym. 

d) W razie stwierdzenia, że oferta nie odpowiada warunkom formalnym, o których mowa              

w § 2, Komisja odrzuca ofertę, o czym informuje kandydata, którego oferta została 



odrzucona. Informacja może zostać przekazana przez Przewodniczącego telefonicznie, 

pocztą elektroniczną lub listownie. 

e) Oferty kandydatów spełniających wymagania formalne zostają dopuszczone do drugiego 

etapu konkursu. 

f) O dopuszczeniu do drugiego etapu Przewodniczący informuje poszczególnych 

kandydatów telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Informacja zawiera także 

datę i godzinę rozmowy w ramach II etapu konkursu. Ponadto informację o dacie                 

i godzinie rozmowy w ramach II etapu konkursu można będzie uzyskać w dniu 

26.05.2022r. w godzinach 8.15 - 15.30 w sekretariacie Społecznego Zespołu 

Przedszkolno - Szkolnego 101 w Olsztynie. 

 

2. Drugi etap konkursu. 

a) Posiedzenie Komisji w ramach II etapu konkursu odbywa się 27.05.2022r. od 

godz. 15:00 w siedzibie Towarzystwa. 

b) Posiedzenie Komisji w ramach drugiego etapu jest jawne, w części obejmującej rozmowę 

z poszczególnymi kandydatami. W tej części posiedzenia mogą uczestniczyć rodzice 

uczniów SZPS101 w Olsztynie oraz członkowie Towarzystwa. 

c) W pierwszej części posiedzenia Komisja dyskutuje o koncepcjach przedstawionych 

przez poszczególnych kandydatów. 

d) W drugiej - jawnej - części posiedzenia Komisja przeprowadza rozmowę z kandydatami, 

którzy stawili się na posiedzenie. Członkowie Komisji mogą zadawać pytania 

kandydatom. 

e) W trzeciej części posiedzenia Komisja przeprowadza dyskusję nad ofertami 

poszczególnych kandydatów. 

 

3. Trzeci etap konkursu (głosowanie). 

a) Głosowanie odbywa się bezpośrednio po zakończeniu obrad w ramach drugiego etapu. 

Głosowanie jest tajne. 

b) Pierwsze głosowanie w przypadku, gdy do drugiego etapu konkursu zostanie 

dopuszczony więcej niż jeden kandydat: 

c) Każdy członek Komisji posiada trzy punkty, które może przydzielić poszczególnym 

kandydatom: w całości jednemu z kandydatów lub rozdzielić pomiędzy więcej niż 

jednego kandydata. 

d) Kandydatem na stanowisko dyrektora zostaje wybrana osoba, która uzyskała ponad 

połowę punktów spośród prawidłowo oddanych głosów. 

e) W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie otrzyma ponad połowy punktów spośród 

prawidłowo oddanych głosów, do kolejnego głosowania zostaje dopuszczonych dwóch 

kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej punktów. 

f) Jeżeli równą liczbę punktów otrzymało więcej niż dwóch kandydatów, Komisja 

przeprowadza głosowanie spośród kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, z 

tym, że każdy członek Komisji posiada jeden głos. W razie równej liczby głosów 

otrzymanych w głosowaniu o przejściu do kolejnego głosowania decyduje głos 

Przewodniczącego 



g) W kolejnym głosowaniu każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem, który może 

zostać oddany na jednego z dwóch kandydatów. Kandydatem na stanowisko dyrektora 

zostaje osoba, która otrzymała większą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów o 

wyborze decyduje głos Przewodniczącego. 

h) W razie, gdy do drugiego etapu konkursu zostanie dopuszczony tylko jeden kandydat, 

głosowanie odbywa się w sposób określony w lit. „f", z tym, że do uzyskania statusu 

kandydata na stanowisko dyrektora konieczne jest uzyskanie ponad połowy prawidłowo 

oddanych głosów. 

 

4. Zawiadomienie o wynikach głosowania. 

a) Przewodniczący zawiadamia o wynikach głosowania i wyborze kandydata na dyrektora 

     wszystkich uczestników konkursu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.  

c) Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszona do dnia 30.05.2022r. na stronie   

     internetowej www.ssp101.olsztyn.pl oraz w sekretariacie Społecznego Zespołu Przedszkolno -  

     Szkolnego 101 w Olsztynie. 

 

5. Odwołania. 

a) Każdy z uczestników konkursu może złożyć umotywowane odwołanie od wyników konkursu w   

      terminie do 06.06.2022r. do Zarządu TPSS101 w Olsztynie. Odwołanie musi wpłynąć do   

      sekretariatu Społecznego Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Olsztynie do godz. 12:00.                    

      W przypadku odwołania nie ma znaczenia data nadania odwołania przez uczestnika w   

      urzędzie pocztowym.   

         b)  Zarząd TPSS101 w Olsztynie rozpatruje odwołania do 13.06.2022r. 

         c) W razie uwzględnienia odwołania Zarząd TPSS101 w Olsztynie unieważnia konkurs w całości  

              lub w części i nakazuje ponowne przeprowadzenie konkursu lub jego części. 

          d) W razie nieuwzględnienia odwołania Zarząd TPSS101 w Olsztynie oddala odwołanie. 

 

6. Czwarty etap konkursu. 

a) W ramach czwartego etapu konkursu następuje rozmowa Zarządu TPSS101 w Olsztynie             

z kandydatem na dyrektora dotycząca uzgodnienia zasad zatrudnienia, warunków umowy                   

i wynagrodzenia. 

b) Przed zawarciem umowy kandydat na dyrektora obowiązany jest przedstawić dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymagań do zatrudnienia określonych w § 1 Regulaminu. 

c) W razie rezygnacji kandydata z objęcia stanowiska dyrektora w jego miejsce wstępuje 

kandydat, który otrzymał najwięcej głosów spośród pozostałych kandydatów, 

dopuszczonych do II etapu konkursu. 

d) Zarząd TPSS101 w Olsztynie nie może powołać na funkcję dyrektora osoby z pominięciem 

zasad określonych w Regulaminie. 

 

                                                                                                                Zarząd TPSS101 w Olsztynie  

         


