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Zarz4dzcnic Nr 0050.54.2019 
W6jta Gminy Slubice 

z dnia 17 czerwca 2019 roku 

w sprawl':: 	 regulaminu glosowania na kandydata na stanowisko dyrcktora Szkoly 
Podstawowej w Swinianlch. 

W zwiq.zku § 6 rozporzt!dzeniu Mitlistra Edukacji Narodowej z dnia 11 sie:pnia 

2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na ~111nowi5ko rlyrektora public7.nego przedszkola. 

publicznej szkoly podstawowej, publicznej SZk()fY ponadpodstawowej lub pubJiC7nej 

pJac6wki oraz trybu pracy komisji konkursowcj (Dz. U. z 2017 r. poz. 15&7) zarzqdzam. co 

nastitpuje: 

§ 1 

Ustala silt Regulamin glosowania nu kandydata na stanowisko dyrektora Szkoly PodstawO\ycj 

w Swiniarach, stanowi~cy 7..aI'tcznik do 7ltfZlldzenia. 

§2 

Wykonanie ZllrL'1dzcnia powierza si~ Prze"\vodnicz.qcemu Komisji Konkursowej. 

§3 

Zarutdzcnie ubowiq.r.uje z dniem podpjsania. 

e 



Za~'l-cz(lik do 
Zarlfldzenia Nr 005054,2019 
W6jta Gmi:1y Sluo;ce 
Zdr.i3 17 czerwca 2019 fQkll 

RcguJamin glosm'nmia na kandydata na .stanowisko d,yrektora Szkoly pQdstawowej 

w Swinial'3cb. 

§ 1 

Komisja Konkursowu Lostaia powolana Zarz'fdzeniem !'-if 0050.53.20J 9 \Vojta Grniny 

S1ubice z dnia 14 czerwca 2019 roku. w sprawic powotania komisji konkursowej do 

przeprowadzcnia konkursu na s1anowisko dyrektora Szkoly Podstuv.'owcj w $winiarach. 

§2 

Glosowanie odbywa siy za pomocif kart do glosowonia na kt6rych widnieje tresc: 

"Indywidualna karla tajnego gioso\.vaniu, wylaniaj4C8 kandydata na stanowisko dYTcktora 

SZk(jfY Pod:-tawowej w Swiniarach", 

§3 

Z U\.vagi na zglos7.enie jcdnej kandydatury na stanowiSKo dyrektora na karcic do 

glosowania stanowi'fcej za1i!)cznik do Regulaminu pod nazwiskiem i imieniem kand:d8.a 

znajduj~ si~ trLy kratki, w kt6ry;;h polu stawia sit; znak X; jcdna oook wyrazbw ,Jcstem za 

wyborcm", druga ohok v.')'faz6w ,jestem przcdwko \\)'bOfO'tvi", trzecia oook wym.z6w 

"wstr7,ymllj~ Sly". 

§4 

JezeE czJ:onek Komisji Konkursowej na karcie 00 glosowania POSUtWl znak X 

w \.¥i~cej nit jedncj kratcc, taki glos uwaza si~ za nicwazny. 

§5 

JCZeli czlonek Komisji Konkursowej nu karcic do glosowania nit postawi znaku X 

w ZMlncJ kratec, jego glos uwaza Sly 7.3 nicwazny. 

§6 

Karty do glosowania opatrzone s~ pict;Z~i'l Wojta Gminy Slubice, 

§7 

Karty do glosowania wyj~te Z umy nie opatrzone piccz~ciq: \\<,6jta Gminy Slubice oraz 

calkowicic przedarte 34 kartami niew<1znyrni 

§8 

Gfosowanie odbywa si~ puprzez wrzucenie pr7xz czlonka Komisji Konkursowej karty 

do glosL1wania do przygotowanej umy, 



§9 


Kandydatcm na stanowisko dyrektota zostaje osoba kt6rd uzyskata bezv,:zgl~d.n4 

wi;;kszosc glosow W obecnosci co najrnnicj 213 czfonk6w komisji konkursowej. Bt:zwzglydna 

wit;kszosc - czyli ...viykszosc osi[lgrti~ta, gdy podczas gtosmvania liczba gios6w za 

kandycia1em jest wi yk5za od sumy glo~6w prLcciw j wstrzyrnujl:}cych sit( ~ ab)' wykmic 

kandydala liczba osob poplcrajqcych go must stanowic wi~ccj nil: 50%1 wsz)stkich gfo~6w. 

§1O 
Przcwodnicz'lCB Komisji Konkursowcj po przepl'O\vaezonym gtosowaniu tI~tala wynik 

glosowania i podajt: dane do prolokotu. 

§1I 

Komisja Konkuroowa pfzedklada W6jtowi Gminy Stubice pmpozycjy kandyda:a fia 

stanowisko dyrcktora Szkoly Podstawowej w Swiniarach. 

http:bezv,:zgl~d.n4


l.J14~llljk &, R~g,,!amir,ll 
gJoS(lwaniJ 114 k:mdyd~!# na 
':1'(:1;:0:# "zknJ'y Pod$:aw(.w~_i 
v. Sw:mHmci! 

PiccZ4tka 
Wojta Gminy Siubicc 

INDYWIDl'ALNA KARTA TAJNEGO GLOSOWANIA (wz<lr) 

wylaniaj(}ca kandydata na sranowisko dyreki()fa Szkoiy Podstawowej w Swiniarach 

Imi~ i Nazwisko kandydata 

o Jestem za wyborem 

o Jestern przeciwko "'Yborow; 

o Wstrzyrnuj, s;, 

28 CZt'f1.1",·a 2019 roku 

Zasady glosowania: 
1) g-roSQwanie jest tajne 

2) kazdemu czlonkowi Komisji Konkursowej przysluguje jcder. gios 

3) gfowwanie poJega na wpisaniu znaku "X'< przy v,')-brancj opeji 

4) hrak wplsania znaku ,.X" lub wpi&'1t'!ia go do wlycej nlz jedncj kratki oznacza gios 

nicwa:zny 


