
UCHWAŁA NR XXII/347/96 

RADY MIASTA GDYNI  

z dnia 24 kwietnia 1996 roku 
 

 

w sprawie zmian w Uchwale nr VI/127/94 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 

grudnia 1994 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na 

stanowisko dyrektora szkoły (innej placówki oświatowej) 

prowadzonej przez Miasto Gdynię 

 
 
 Działając na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym 

(tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 5 i art. 36 i 36a Ustawy z dnia 7 września 

1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, 

co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

W załączniku do Uchwały nr VI/127/94 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 1994 roku w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na stanowisko dyrektora szkoły (innej placówki 

oświatowej) prowadzonej przez Miasto Gdynię wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 1 po słowach "art. 36" dodaje się "i 36a". 

2. w § 2 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "informację, że do konkursu może przystąpić 

każda osoba, spełniająca kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 31 stycznia 1996 roku w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać osoby ajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w 

poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 20, poz. 91) oraz zastrzeżenie o 

wykluczeniu z udziału w konkursie dyrektorów szkół (placówek), którzy w okresie 

dwóch ostatnich lat zostali odwołani w związku z nieprawidłową realizacją zadań 

związanych z funkcją kierowniczą". 

3. w § 3 dodaje się w ust. 2 pkt 7 w brzmieniu: "ocenę pracy z ostatnich pięciu lat pracy w 

szkole (placówce) lub pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w 

szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu 

zatrudnienia w szkole wyższej, albo dobrą opinię o pracy na stanowisku wymagającym 

kwalifikacji pedagogicznych w urzędach administracji rządowej". 

4. w § 4 ust. 1 po wyrazie "określone" skreśla się: "w art. 36 Ustawy" i wpisuje się: "w w/w 

Rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 1996 roku (Dz. U. Nr 

20, poz. 91)". 

5. w § 5 w ust. 3 po słowach "Rada Miasta Gdyni" dodaje się: "w uzgodnieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny". 

6. w § 13 ust. 1 pkt 1 po słowach: "pkt 1-5" dodaje się "i 7". 

7. w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Zarząd Miasta Gdyni powierza stanowisko dyrektora 

szkoły (innej placówki oświatowej) kandydatowi wyłonionemu w drodze postępowania 

konkursowego w terminie uwzględniającym konieczność zapewnienia prawidłowej 

działalności szkoły (innej placówki oswiatowej) i ustala jego wynagrodzenie, chyba że 



poweźmie wiadomość o istnieniu okoliczności, które w sposób oczywisty kandydata 

dyskwalifikują lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny zgłosi umotywowane 

zastrzeżenie w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko". 

8. w § 15 ust. 1 po słowie "kandydata" dopisuje się: "lub wniesienia umotywowanego 

zastrzeżenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny". 

9. § 16 - ust. 1 otrzymuje brzmienie: "w przypadku unieważnienia wyników konkursu 

Zarząd Miasta Gdyni ogłasza niezwłocznie nowy konkurs. 

- ust. 2 otrzymuje brzmienie: "w przypadku, gdy do konkursu nie zgłosi się żaden 

kandydat albo w ramach konkursu nie wyłoniono kandydata, Zarząd Miasta Gdyni 

powierza stanowisko dyrektora ustalonemu przez siebie kandydatowi po 

zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Powierzenie 

przez Zarząd Miasta stanowiska dyrektora szkoły (innej placówki) może nastąpić, 

jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi w terminie 14 dni od 

przedstawienia kandydata na to stanowisko, umotywowanego zastrzeżenia". 

- ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Warunek zaciągnięcia opinii rady szkoły lub placówki 

i rady pedagogicznej nie ma zastosowania w wypadku powierzenia stanowiska 

dyrektora w szkole (innej placówce oświatowej) nowo zakładanej." 

10. w § 5 ust. 1 pkt 3 po wyrazie "w obecnosci" zamiast "2/3" wpisuje się "50%". 

11. w § 13 ust. 1 pkt 2 po wyrazach "w drugim etapie" dodaje się "otwarcie kopert, w 

których jest zawarta koncepcja kierowania szkołą, odbywa się w obecności członków 

Komisji Konkursowej". 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

Wojciech Szczurek   
 

 


