
ZARZĄDZENIE Nr 0050.79.2017 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 4 lipca 2017 r. 
 

w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów 
na kandydatów na stanowiska dyrektorów:  

1. Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie, 
 ul. Wojska Polskiego 11, 74-101 Gryfino. 
2. Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai  

w Gryfinie, ul. T. Kościuszki 17, 74-100 Gryfino. 
3. Przedszkola Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie, 
 ul. S. Żeromskiego 12, 74-101 Gryfino. 
4. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, 
 ul. Niepodległości 16, 74-100 Gryfino.  

 
  

Na podstawie art. 36a ust. 6 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września  
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943, poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985, poz. 
2169; z 2017 r. poz. 60, poz. 949) zarządzam: 

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały z siedzibą  
w Gryfinie przy ul. 9 Maja w składzie: 

1) Swietłana Sochaj    - przedstawiciel organu prowadzącego 
     - przewodniczący komisji, 

2) Olga Woś    - przedstawiciel organu prowadzącego 
     - członek komisji, 

3) Grzegorz Jastrowicz  - przedstawiciel organu prowadzącego 
     - członek komisji, 

4) Ewa Sznajder   - przedstawiciel organu prowadzącego 
     - członek komisji, 

5) Ewa Zakrzewska   - przedstawiciel organu sprawującego 
  nadzór pedagogiczny - członek komisji, 

6) Katarzyna Wyrobek-Korżak   - przedstawiciel organu sprawującego 
  nadzór pedagogiczny - członek komisji, 

7) Małgorzata Gucz   - przedstawiciel organu sprawującego 
  nadzór pedagogiczny - członek komisji, 

8) Iwona Matyjanowska  - przedstawiciel organu sprawującego 
  nadzór pedagogiczny - członek komisji, 

9) Alina Buksza    - przedstawiciel rady pedagogicznej 
     - członek komisji, 

10) Małgorzata Sikora   - przedstawiciel rady pedagogicznej 
     - członek komisji, 

11) Anna Jurczyk   - przedstawiciel rady rodziców  
     - członek komisji, 

12) Iwona Saskowska   - przedstawiciel rady rodziców  
     - członek komisji, 

13) Dariusz Ulanowski   - przedstawiciel związku zawodowego 
     - członek komisji, 

14) Beata Gorzelańczyk  - przedstawiciel związku zawodowego 
     - członek komisji. 

15) Jerzy Surdacki   - przedstawiciel związku zawodowego 
      - członek komisji 



 

§ 2. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki 
Mai z siedzibą w Gryfinie przy ul. T. Kościuszki 17 w składzie: 

1) Swietłana Sochaj    - przedstawiciel organu prowadzącego 
     - przewodniczący komisji, 

2) Olga Woś    - przedstawiciel organu prowadzącego 
     - członek komisji, 

3) Grzegorz Jastrowicz  - przedstawiciel organu prowadzącego 
     - członek komisji, 

4) Ewa Sznajder   - przedstawiciel organu prowadzącego 
     - członek komisji, 

5) Ewa Zakrzewska   - przedstawiciel organu sprawującego 
  nadzór pedagogiczny - członek komisji, 

6) Katarzyna Wyrobek-Korżak  - przedstawiciel organu sprawującego 
  nadzór pedagogiczny - członek komisji, 

7) Małgorzata Gucz   - przedstawiciel organu sprawującego 
  nadzór pedagogiczny - członek komisji, 

8) Iwona Matyjanowska  - przedstawiciel organu sprawującego 
  nadzór pedagogiczny - członek komisji, 

9) Katarzyna Kosna   - przedstawiciel rady pedagogicznej 
     - członek komisji, 

10) Monika Ostrowska   - przedstawiciel rady pedagogicznej 
     - członek komisji, 

11) Wojciech Cieszyński  - przedstawiciel rady rodziców  
     - członek komisji, 

12) Magdalena Purtak   - przedstawiciel rady rodziców  
     - członek komisji, 

13) Dariusz Ulanowski   - przedstawiciel związku zawodowego 
     - członek komisji, 

14) Beata Gorzelańczyk  - przedstawiciel związku zawodowego 
     - członek komisji. 

15) Dorota Hołubowska  - przedstawiciel związku zawodowego 
      - członek komisji 
 

§ 3. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 5 im. Calineczki z siedzibą w Gryfinie przy 
ul. S. Żeromskiego 12 w składzie: 

1) Swietłana Sochaj    - przedstawiciel organu prowadzącego 
     - przewodniczący komisji, 

2) Olga Woś    - przedstawiciel organu prowadzącego 
     - członek komisji, 

3) Grzegorz Jastrowicz  - przedstawiciel organu prowadzącego 
     - członek komisji, 

4) Ewa Sznajder   - przedstawiciel organu prowadzącego 
     - członek komisji, 

5) Ewa Zakrzewska   - przedstawiciel organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny - członek komisji, 

6) Marzenna Słowikowska    - przedstawiciel organu sprawującego  
nadzór pedagogiczny - członek komisji, 

7) Elżbieta Kintop   - przedstawiciel organu sprawującego 



  nadzór pedagogiczny - członek komisji, 
8) Krzysztof Borys   - przedstawiciel organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny - członek komisji, 
9) Jadwiga Hudzińska   - przedstawiciel rady pedagogicznej 

     - członek komisji, 
10) Marzena Pietruczuk  - przedstawiciel rady pedagogicznej 

     - członek komisji, 
11) Alicja Grabowska   - przedstawiciel rady rodziców  

     - członek komisji, 
12) Kamila Madejczyk   - przedstawiciel rady rodziców  

     - członek komisji, 
13) Dariusz Ulanowski   - przedstawiciel związku zawodowego 

     - członek komisji, 
14) Beata Gorzelańczyk  - przedstawiciel związku zawodowego 

     - członek komisji. 
15) Dorota Hołubowska  - przedstawiciel związku zawodowego 
      - członek komisji 
 

§ 4. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Gryfinie 
przy ul. Niepodległości 16 w składzie: 

1) Swietłana Sochaj    - przedstawiciel organu prowadzącego 
     - przewodniczący komisji, 

2) Olga Woś    - przedstawiciel organu prowadzącego 
     - członek komisji, 

3) Grzegorz Jastrowicz  - przedstawiciel organu prowadzącego 
     - członek komisji, 

4) Ewa Sznajder   - przedstawiciel organu prowadzącego 
     - członek komisji, 

5) Ewa Zakrzewska   - przedstawiciel organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny - członek komisji, 

6) Katarzyna Wyrobek-Korżak   - przedstawiciel organu sprawującego  
nadzór pedagogiczny - członek komisji, 

7) Małgorzata Gucz   - przedstawiciel organu sprawującego 
  nadzór pedagogiczny - członek komisji, 

8) Iwona Matyjanowska  - przedstawiciel organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny - członek komisji, 

9) Eliza Bodys    - przedstawiciel rady pedagogicznej 
     - członek komisji, 

10) Zbigniew Kozakiewicz  - przedstawiciel rady pedagogicznej 
     - członek komisji, 

11) Iwona Kosna    - przedstawiciel rady rodziców  
     - członek komisji, 

12) Barbara Żurowska   - przedstawiciel rady rodziców  
     - członek komisji, 

13) Dariusz Ulanowski   - przedstawiciel związku zawodowego 
     - członek komisji, 

14) Beata Gorzelańczyk  - przedstawiciel związku zawodowego 
     - członek komisji. 

14) Dorota Hołubowska  - przedstawiciel związku zawodowego 
      - członek komisji 
 



§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji 
Konkursowej. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

      

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 

    



UZASADNIENIE 
 
W związku z ogłoszeniem konkursów na stanowiska dyrektorów: 

1. Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie, 

 ul. Wojska Polskiego 11, 74-101 Gryfino. 

2. Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie, 

 ul. T. Kościuszki 17, 74-100 Gryfino. 

3. Przedszkola Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie, 

 ul. S. Żeromskiego 12, 74-101 Gryfino. 

4. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, 

 ul. Niepodległości 16, 74-100 Gryfino.  

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) powołuje komisje 

konkursowe do przeprowadzenia postępowań konkursowych. 

Sporządziła: 

Marta Karpicka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


