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Pani Izabela Tomaszewska 
Ul. Słoneczna 36/98
25-731 Kielce

Świętokrzyski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 13 ust. 1 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123 ze zm.) 
zawiadamia, że Państwa petycja z dnia 28 sierpnia 2017 r. dotycząca Zespołu 
Szkół Elektrycznych w Kielcach i konkursu na stanowisko dyrektora tej 
jednostki została uznana za nieuzasadnioną.

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 28 sierpnia 2017 r. grupa podmiotów reprezentowana 

przez Panią Izabelę Tomaszewską wyraziła swoje niezadowolenie z faktu 
niepowierzenia poprzedniej Dyrektor Pani Aleksandrze Szulc stanowiska 
dyrektora szkoły na nową kadencję. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – art. 36 a ust. 1, na 
podstawie której dokonywano wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły – 
stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę (w tym 
przypadku Prezydent Miasta Kielce). 

Zasadą jest, że kandydata na dyrektora szkoły wyłania się w drodze 
konkursu (art. 36a ust. 2 ustawy). Jeżeli w wyniku konkursu nie wyłoniono 
kandydata organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w 
porozumieniu              z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, 
kandydatowi po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej (art. 36a 
ust. 4 tej ustawy).

Ze względu na fakt, że konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Elektrycznych im. R. Kaczorowskiego w Kielcach nie został rozstrzygnięty 
Prezydent Miasta Kielce w dniu 3 sierpnia 2017 r. zaproponował powierzenie 
stanowiska dyrektora przedmiotowej szkoły Panu Władysławowi Zausze. 

Po przedstawieniu kandydatury Świętokrzyski Kurator Oświaty 
stwierdził, iż propozycja spełnia wymagania formalne i w dniu 30 sierpnia 
2017r. nie wniósł zastrzeżeń wobec zamiaru powierzenia stanowiska dyrektora 
na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.

W związku z powyższym Państwa petycja nie może być uznana za 
uzasadnioną, gdyż wszelkie wymogi, jakie przewiduje prawo do powierzenia 
stanowiska dyrektora szkoły zostały spełnione.
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