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ZARZĄDZENIE NR 240/2022 

PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

z dnia 25 maja 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 

w Kielcach 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) i § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej 

szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 

konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz 

inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole 

ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449), zarządza się co następuje: 

§ 1.  

1. Ogłasza się konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych placówek oświatowych 

w Kielcach: 

1) Przedszkola Samorządowego nr 5, ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 67, 

2) Przedszkola Samorządowego nr 9, ul. Orkana 32, 

3) Przedszkola Samorządowego nr 16, ul. Nowy Świat 34, 

4) Przedszkola Samorządowego nr 25, ul. Wojewódzka 12b, 

5) Szkoły Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68, 

6) Zespołu Szkół nr 2, ul. Jagiellońska 90. 

2. Treść ogłoszenia określa załącznik do zarządzenia. 

§ 2.  

Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona: 

- na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Ogłoszenia, 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Kielcach, 

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6. 

§ 3.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 

§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     

  

 


