
   

ZARZĄDZENIE Nr 5/2023 

PREZYDENTA MIASTA KONINA 

          z dnia 9 stycznia 2023 roku 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 173/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 listopada 

2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora 

publicznych szkół ponadpodstawowych i placówki oświatowej 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 92 ust 1 pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), w związku z art. 63 

ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze 

zm.) 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) i 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 (Dz. U. z 2021 r. poz.1449) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. 

W Zarządzeniu Nr 173/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 listopada 2022 roku  

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora: 

1) II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie,  

ul. 11 Listopada 7a, 

2) Zespołu Szkół Technicznych w Koninie, ul. płk. Witolda Sztarka 2,  

3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie,  

ul. Kaliska 19, 

wprowadza się następujące zmiany:    

- § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  

i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora… (podać nazwę i adres szkoły lub placówki) 

w Koninie” na adres: Urząd Miejski w Koninie, plac Wolności 1, 62-500 Konin, Biuro Obsługi 

Interesanta w terminie do 3 marca 2023 r. do godz. 15:30”. 

 

 

 



   

§ 2. 

Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 173/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku pozostają bez 

zmian. 

 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Oświaty. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Prezydent Miasta Konina 

Piotr Korytkowski 


