
ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2022 
WÓJTA GMINY LUBICZ 

z dnia 16 maja 2022 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych 
publicznych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1082) oraz § 1 ust. 1 i 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) oraz § 1, § 2, § 6 i § 12 rozporządzenia 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. W zarządzeniu Nr 0050.25.2022 Wójta gminy Lubicz z dnia 12 kwietnia 2022 r. 
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych jednostek oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz wprowadza się następujące zmiany: 

1) Załącznik do zarządzenia nr 0050.25.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 otrzymuje brzmienie: 

L.p. Nazwa jednostki 
oświatowej 

Adres jednostki 
oświatowej 

Termin składania ofert włącznie 
do dnia: 

1. Szkoła Podstawowa im. 
Tadeusza Kościuszki w 
Lubiczu Górnym 

ul. Piaskowa 23, 87-162 
Lubicz 

 
do 13 maja 2022 r.  

2. Przedszkole Publiczne 
„Chatka Puchatka” w 
Lubiczu Górnym 

u. Piaskowa 2, 87-162 
Lubicz 

 
do 17 maja 2022 r.  

3. Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w 
Grębocinie 

ul. Szkolna 4, 87-122 
Grębocin 

do 18 lipca 2022 r. do godz. 14.00  

§ 2. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Lubicz 
 
 

Marek Nicewicz 
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