
ZARZĄDZENIE Nr 2888/2018 
PREZYDENTA MIASTA RADOMIA  

z dnia  08 marca 2018 r. 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Radomskiego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, ul. Juliusza Słowackiego 17 

 

 Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 

r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591) w związku  

z art. 188 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,  

z późn. zm.), § 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 (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1587) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Radomskiego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, ul. Juliusza Słowackiego 17. 

 § 2. 1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się: 

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu: www.radom.pl w Biuletynie Informacji 

Publicznej, 

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu w Wydziale Edukacji przy  

ul. Żeromskiego 53. 

 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia. 

 § 3. Regulamin konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej placówki 

wymienionej w § 1 niniejszego zarządzenia określa rozporządzenie 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 2017 r.  poz. 1587). 

 § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta właściwemu do spraw 

oświaty. 

 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
PREZYDENT MIASTA 

 
        (-) Radosław Witkowski 
 
 

 


