ZARZĄDZENIE NR 30
MINISTRA KULTURY
z dnia 10 maja 2002 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora publicznej szkoły i placówki artystycznej prowadzonej przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998
r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz.
550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122 poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr
144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) zarządza się, co następuje.
§ 1.
W załączniku do zarządzenia Nr 19 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12
października 2001 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i
placówki artystycznej prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz.
MKiDN z 2001 r. Nr 12, poz.29) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie :
„ § 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w prasie o zasięgu ogólnokrajowym nie później
niż na 30 dni przed terminem składania zgłoszeń o przystąpieniu do konkursu.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie :
„§ 3.1. W celu przeprowadzenia konkursu Minister Kultury powołuje komisję konkursową,
zwaną dalej „komisją”, w skład której wchodzą:
1) po trzech przedstawicieli:
a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
2) po dwóch przedstawicieli:

a) rady pedagogicznej,
b) rodziców,
3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, przy czym
przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub
placówce, której konkurs dotyczy.
2. Minister Kultury wyznacza przewodniczącego komisji spośród osób wymienionych
w ust. 1 pkt 1 lit. a.
3. W pracach komisji w charakterze obserwatora może uczestniczyć przedstawiciel
jednostki samorządu terytorialnego.”;
3) W § 5 w ust. 1 wyrazy „nie później niż na 15 dni przed terminem konkursu” zastępuje się
wyrazami: „w terminie wynikającym z ogłoszenia o konkursie.”;
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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