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w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy 
w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. Nr 12 GH, 99-400 Łowicz.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; 
z 2016 r. poz. 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 36a ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1010, 
1954,1985 i 2169; z 2017 r. poz. 60 i 949) oraz §8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu 
na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu 
pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373; z 2011 r. Nr 254, 
poz. 1525) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy 
w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. Nr 12 GH, 99-400 Łowicz, ogłoszony 
i przeprowadzony na podstawie Uchwały Nr 503/2017 Zarządu Powiatu 
Łowickiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów 
na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych 
przez Powiat Łowicki.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Figat - Starosta Łowicki

Grzegorz Bogucki - Wicestarosta Łowicki 

Jacek Chudy - Członek Zarządu

Członkowie Zarządu;



U z a s a d n i e n i e

W dniu 21 lipca 2017 r. na posiedzeniu Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą 
Nr 525/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie 
powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. Nr 12 GH, 
99-400 Łowicz, zmienioną uchwałą Nr 531/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 
11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 525/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 
05 lipca 2017 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej 
w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. Nr 12 GH, 
99-400 Łowicz, wyłoniono kandydata na dyrektora szkoły.

Zgodnie z zapisami §8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły 
lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 373 
z późn. zm.) organ prowadzący publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs 
albo unieważnia konkurs i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.


