
ZARZĄDZENIE NR 52/2020
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 27  marca 2020 r.

w sprawie unieważnienia konkursów na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke
w Mrowinach oraz dyrektora Przedszkola Miejskiego "Bajkowe Przedszkole" w Żarowie.

Na  podstawie  art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy  z dnia  8 marca  1990 roku  o samorządzie  gminnym
(Dz.  U.  z 2019 r.,  poz. 506 z późn.  zm.),  §  11h  ust. 3 i §  13 pkt 13 Rozporządzenia  Ministra  Edukacji
Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w związku  z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Unieważnia się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny
Jenke w Mrowinach  i dyrektora  Przedszkola  Miejskiego "Bajkowe Przedszkole"  w Żarowie,  ogłoszone
Zarządzniem  nr  42/2020  Burmistrza  Miasta  Żarów  z dnia  18 marca  2020  r.  w sprawie  ogłoszenia
konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  im.  Anny  Jenke  w Mrowinach  i dyrektora
Przedszkola Miejskiego "Bajkowe Przedszkole" w Żarowie.

§ 2. Zarządzenie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie Urzędu Miejskiego
w Żarowie oraz tablicy ogłoszeń urzędu. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zarządzeniem Nr 42/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 18 marca 2020 r. zostały ogłoszone konkur-
sy na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach oraz dyrektora Przedszko-
la Miejskiego "Bajkowe Przedszkole" w Żarowie. Niniejsze ogłoszenie zostało zmienione Zarządzeniem
Nr 48/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 25 marca 2020 r., gdzie przedłużono termin składania ofert
przez kandydatów do dnia  15 maja br.. Tym samym planowane posiedzenie komisji konkursowej miało
odbyć się w dniu 27 maja 2020 r.

W dniu 25 marca br. Minister Edukacji Narodowej podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządze-
nie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sys-
temu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 530), w którym po § 11 dodaje się § 11a-11h w brzmieniu:

"11h (...) 3. Organ prowadzący unieważnia konkurs na stanowisko dyrektora jednostki systemu oświa-
ty ogłoszony i niezakończony przed dniem 26 marca 2020 r. Do kandydata wyłonionego w wyniku kon-
kursu przeprowadzonego przed dniem 26 marca 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe."

Dodatkowo w §  13 niniejszego  rozporządzenia  określono,  że:  "W okresie  czasowego  ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów (...) wydanych na podstawie art. 63
ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (...)„”, tj. dotyczących regulaminu konkursu
na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły po-
nadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
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