
 

 Zarządzenie Nr 82.2022 

Prezydenta Miasta Skierniewice 

z dnia 2 maja 2022 roku 

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu  przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Skierniewicach. 

 

 

Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 

– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 2 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 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.  W celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora 

Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skierniewicach powołuję komisję 

konkursową w składzie: 
 

1) Jarosław Chęcielewski – przewodniczący komisji konkursowej – przedstawiciel organu 

prowadzącego, 

2) Iwona Górniak – członek  komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,  

3) Ilona Pintara – członek  komisji – przedstawiciel organu prowadzącego, 

4) Anna Potkańska – członek komisji – przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, 

5) Joanna Paćkowska – członek komisji – przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, 

6) Joanna Olak – członek komisji – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

7) Jerzy Krokocki – członek komisji – przedstawiciel rady pedagogicznej, 

8) Paweł Legięcki – członek komisji – przedstawiciel rady pedagogicznej, 

9) Olga Groszkowska – członek komisji – przedstawiciel rady rodziców, 

10) Justyna Ścięgosz – członek komisji – przedstawiciel rady rodziców, 

11) Justyna Biernacka – członek komisji – przedstawiciel Oddziału Powiatowego Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Skierniewicach, 

12) Katarzyna Kozłowska – członek komisji – przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej 

Organizacji nr 565 NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Skierniewicach 

Region Mazowsze. 

 

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

PREZYDENT MIASTA 

 

Krzysztof Jażdżyk 

                  

 
 


