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Z.I"Zl\<izenie i'r 0050.68.2019 

\Vojta Gminy Slubice 


z dnia 8li~ea 2019 roku 


, 

w sprawlc: 	 regulaminu glo'Sowani~ na lfandydata na stanowisko dyrektora Szkoty 
Podstawowej im. Ojca SWi~tc,() Jana Pawla II w Siubic.acb. 

W z\viqzku § 6 rozpor~dzenia l\1inistra Edukucji Narodowej z dnia It sietptlja 
i 

2017 r. w sprawie regulaminu konkursu rur ~tanowisko dyrektora publicznegt) przedszkola, 

publicznej szkoiy podstawowej, public7fej szkoty ponadpodstav.owej lub publicznej 

PlaCo\.\'~ oraz trybu praey kOITlisji kOnkuiwej (Dz. U. z 2017 r. poz. 15&7) zar~dzam, co 

nast~puJe: : 

I § I 

Ustala si~ Regulamin glo$owania na kandy~ata nu stanowisko dyrcktora Szkoly Poostawowej, 
im. Ojea SWitrtego Jana Pawla II w Stubicafh, stanov.i<!Cy zal:¥znik do zarz(fdzenia. 

i 
, 

§ 2 

Wykonanie zarz'!dzenia powierza sit; PrL-Cfodnicz<j-cej Komisji Konkursowej, 

I §3 
; 

Zarzrt-dzenie obowiqzuje z dniem podpisan!fl. 



Zatt).cznik do 
Zarzqdzcnia Nr 0050.652019 
Wojta Gminy Slubice 
z dnin 8 Jipta2{)l9 ruku 

Regulamin glosowania na kandydata na!stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej 

im. OJ'' Swi~t.go J.~. Paw!. 11 w Siubleach. 
i
/§ I 

Komisja Konkun;owu zostala powolra Zarzqrlzeniem Nr 0050.67.2019 W6jta Gmin)' 

Slubice z dnia 5 tipca 2019 roku, W I sprawie powolania komisji konkursowej do 

pneprowadzeoia konkursu on stanowisko d~!'ektora Szkoiy Podstawowej im. Ojea Swi~tego 
.lana Pawla 11 w Slubicach. 

!§2 

Glosowanie odbywa si~ za pomoc4 kart -do g!osowania na ktorych widnieje tresc: 

''In-djwidualI13 kana tajncgo gtosowania, ~laniaj~<:a kandydata na stanowisko dyrekhJra 

Szkoty Podstawowej 1m. Ojca SWH?tegO Jarta Pawla II w Shlbicach. ". 
• i 

§3 

Z uwagi na zgtoszenie jednej kaddydatury na stanowisko dyrektora na karcie do 

glosowania stanowiacej zalqcznik do Regutarninu pod nazwiskiem i imieniem kandydata 

ZJlajduj<j. Silf trzy kratki, W kt6rych polu slfwia sit; znak X; jedna obok wyraz6w ,Jcstem za 

wyborem", druga obok wyraz6w ,Jesterp przeciwko \\')'borowi''. trzecia oook "\vyraz6w 

,,\'<·strzymujy Sift'". 

§4 

Jez,eli czlonek Komisji Konkun;,wej nil karcie do gIosowania postawi znak X 
, 

w wiycej nizjednej kratce, taki glos uwa4 sit; za niewllzny. 

! §5 

Jezeli czlonek Komisji Konkursoy.ej na karch.~ do gIosowania nie postawi znaku X 

w zadnej kratce. jego glos uWaZa sit; za nlf!wazny., 
I §6 

Karty do glosowania opatrzone s<f!piecz~ci~ \\t"6jta Gminy Slubicc. , 
§7 

Karty do glosowania wyj~tc z urnr nle opatrzone pieczl(ci<} W 6jta Gminy Slubice oraz 

calkosvicie przcdartc S4 kartami nicwaznYmi. 

http:Konkursoy.ej
http:Swi~t.go


• 

• 

§8 
Glosowanie odbywa si<f poprzez wlZlkenie przez czlonka Komisji Konkursowej karty 

i 

do glosowania do przygotowanej urny. 

i§9 
I 

Kandydatem na stanowisko dyrekt~ra zustaje (lsoba ktora uzyskaia bezwzgl~dn<t 

wi~kszosc glosow W obecnosci co najmniej 213 cZfonk6w komisji konkursowej. Bezwzgl\,dna 

\\'iyksrosc - czyli wiifks?.o$C oSi[j-gniyta'! gdy POdC72S glosowania liczba glosOw za 
, 

kandydatcm jest wiftksza od sumy gIOSO"f przcciw i \\tstrzymujqcych siy - aby wyronic 

kandydata Iiczba os6b popierajqcYl:h go mu,i stanowic wi~cej niz 50%; wszystkkh g!os6w. 

i § 10 

Przewodnicz~ca Komisji Konkurso\~lej po prlcprmV'ddzonym glosowaniu ustala wynik 
I,glosowania i podaje dane do protokotu. 

I § II 

Komisja Konkursowa przedkJada Wojtowi Gminy Siubice proPOlYCj~ kandydata na 

stanowisko dyrcktora Szkoiy Podstawowej ,;im, Ojca SWiylego Jana Pawla II w Sl:ubicach. 



ZalljC1;lik de Kcgulnmim.. 
g~;N)wn:lia na kitndydau. na 
dyrektora Szknl}' Pod5lawo\\<cJ 
im, Ojea Swi?ll.·gD Jana l'awhl.ll 
\\ SM;icach. 

Pieczi}tka 
Wojta Gminy Stubke 

I:'<ODYWIDVALNA KARlA jrAJ:'<OEGO Gl,OSO"'ANIA (wzor) 

vyylanial'lCa kundydata nu SlMowisko dyrektora Szkcly Podstawowej 
~ im. Ojca Sv.ii;tego ~ana Pawla 11 wSlubicach. 

lmi~ i Naziwisko kandydata
I 

o Jestem za wyborem 

o Jestem przeciwko wyb~rowi 
I, 

o Wstrzymuj~ si, 

li'f fipca 2019 roku 

Zasady glosowania: 
1) grosovvanie jest tajnt':' 

2i kawemu czlonkowi Komi:;j! Konk~rs()wej przysluguje jedcn glus 

3) glosowanie polega fia wpisaniu zna,ku "X" przy wybranej opcji 

4) brak wpisallia znaku "X" lub wriisania go do wiycej niz jcdnej hatki oznacza gIos: 

nicwaZny. 

http:l'awhl.ll

