
Zarządzenie Nr 38/2020 
Wójta Gminy Mniów 

z dnia 27 marca 2020 r. 

w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzymalkowie 
Grzymalków ul. Świętokrzyska 22, 26-080 Mniów 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i ust. 2 
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 
z późn. zm .) oraz § llh ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
Unieważnyim konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Grzymałkowie, Grzymałków ul. Świętokrzyska 22, 26-080 Mniów z powodu 
wejścia w życie z dniem 25 marca 2020 r. przepisu § l lh ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

§ 2. 
Zarządzenie o unieważnieniu konkursu zamies zcza się na: 
1. stronie internetowej Biuletynu Informacji Public znej Gminy Mniów 

www.mniow.biuletyn .net, 
2. tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mniów, Mniów ul. Centralna 9, 

26-080 Mniów, 
3. stronie Biuletynu Informacji Public znej Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

§ 3. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych 

w Mniowie. 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 



UZASADNIENIE 

do Zarządzenia Nr 38/2020 

Wójta Gminy Mniów 

z dnia 27 marca 2020 r. 

w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzymalkowie 
Grzymalków ul. Świętokrzyska 22, 26-080 Mniów 

Dnia 24 marca 2020 r. podpisane i ogłoszone zostało Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta 

Gminy Mniów w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Grzymałkowie Grzymałków ul. Świętokrzyska 22, 26-080 Mniów. 

Ogłoszenie konkursu na w/w stanowisko było podyktowane obowiązującymi przepisami 

prawa w związku z dobiegającym terminem 1 O miesięcy pełnienia obowiązków dyrektora 

szkoły przez nauczyciela tej szkoły. 

Dnia 25 marca 2020 r. wszedł w życie przepis § l lh ust. 3 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie ,, 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 

z póżn. zm.), który zobligował organy prowadzące do unieważnienia postępowań 

konkursowych, które nie zostały zakończone a były ogłoszone przed dniem 26 marca 2020 r. . 


