UCHWAŁA NR IV/34/94
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 października 1994 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów samorządowych placówek
oświatowych w Krakowie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.
U. Nr 16 poz. 95, Nr 32 poz. 191, Nr 34 poz. 199, Nr 43 poz. 253, Nr 89 poz. 518, z 1991 r.
Nr 4 poz. 18, Nr 110 poz. 473, z 1992 r. Nr 85 poz. 428, Nr 100 poz. 499 i z 1993 r. Nr 17
poz. 78/ w związku z art. 36 ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty /Dz. U. Nr 95 poz. 425, z 1992 r. Dz. U. Nr 26 poz. 113, Nr 54 poz. 254, z 1993 r. Nr
127 poz. 585, z 1994 r. Nr 1 poz. 3 oraz Nr 53 poz. 215/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Powołuje się komisje konkursowe w celu przeprowadzania konkursów na stanowiska
dyrektorów samorządowych placówek oświatowych w Krakowie, w następującym składzie:
-przewodniczący - przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa,
-członkowie - Radny odpowiedniej Rady Dzielnicy, wyłoniony przez tę Radę; w przypadku
nie wyłonienia radnego, radny Miasta Krakowa wskazany przez przewodniczącego Komisji
Edukacji i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa,
-dwóch przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Krakowie,
-dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej danej placówki,
-dwóch przedstawicieli rodziców uczniów danej placówki,
-po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych.
2. W przypadku nowo zakładanej placówki, w składzie komisji nie ma przedstawicieli rady
pedagogicznej i rodziców.
3. Kurator i zakładowe organizacje związkowe desygnują swych przedstawicieli, natomiast
rada pedagogiczna i rodzice wybierają przedstawicieli na posiedzeniach w głosowaniu
tajnym, zwykłą większością głosów.
4. Komisje konkursowe przeprowadzą konkursy według regulaminu stanowiącego załącznik
do uchwały, a następnie Przewodniczący Komisji za pośrednictwem Wydziału Organizacji
i Koordynacji Urzędu Miasta Krakowa przedstawią Zarządowi Miasta Krakowa wnioski i
zaproponują powołanie na stanowiska dyrektorów - kandydatów wyłonionych w drodze
konkursu.
§ 2.

Upoważnia się Zarząd Miasta Krakowa do ustalenia składu osobowego komisji
konkursowych.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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