
Zarządzenie Nr 12/2014 

 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania 

Kędzierzyn-Koźle 

z dnia 19 listopada 2014 roku 

 

w sprawie  powołania Komisji do zaopiniowania kandydatów na wolne 

stanowisko  ds. promocji i udziału w programach oraz projektach 

finansowanych ze środków zewnętrznych  

w Dziale Rozwoju Oświaty i Wychowania    

Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle,  

zwanego dalej MZOiW 
 

Na podstawie art. 13a i następne ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami) dyrektor Miejskiego 

Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle postanawia co następuje: 

 

§ 1.  1. Powołuje się Komisję do zaopiniowania kandydatów na wolne stanowisko   

ds. promocji i udziału w programach oraz projektach finansowanych ze środków 

zewnętrznych w Dziale Rozwoju Oświaty i Wychowania w MZOiW w składzie: 

1) Bożena Czarnecka – główna księgowa MZOiW; 

2) Lidia Bryła – kierownik Działu Rozwoju Oświaty i Wychowania MZOiW; 

3) Aleksandra Felsztyńska – kierownik Działu Organizacyjnego MZOiW. 

2. Komisja powołana przez dyrektora do zaopiniowania kandydatów, zgodnie z ust. 1,  zwana 

dalej Komisją, na podstawie złożonych ofert dokona oceny spełniania przez kandydatów 

niezbędnych wymagań określonych w Ogłoszeniu nr 2/2014 dyrektora MZOiW z dnia  

4 listopada 2014 roku na wolne stanowisko ds. promocji i udziału w programach oraz 

projektach finansowanych ze środków zewnętrznych w Dziale Rozwoju Oświaty  

i Wychowania w MZOiW. 

 

§ 2. 1. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy 

z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, w szczególności art. 13, 13a i 14 

cyt. powyżej ustawy (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.) 

2. Komisja uprawniona jest do ewentualnego żądania dostarczenia brakujących lub 

uzupełnienia dokumentów złożonych w ofercie pracy w trakcie trwania procesu naboru. 

3. Termin rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami spełniającymi kryteria naboru 

ustala się na dzień 24 listopada 2014 r. 
4. Z każdym z kandydatów spełniającym niezbędne wymagania, Komisja przeprowadzi 

rozmowy kwalifikacyjne, obejmujące sprawdzian umiejętności. 

5. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja wskaże dyrektorowi MZOiW nie więcej 

niż 5 kandydatów spełniających w najwyższym stopniu wymagania określone  

w ogłoszeniu o naborze. 

6. Z nie więcej niż 5 wskazanymi przez Komisję kandydatami spełniającymi w najwyższym 

stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze dyrektora MZOiW Komisja 

przeprowadzi dodatkową rozmowę. 



7.  Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół, zgodnie z wymogami art. 14     

cyt. powyżej ustawy o pracownikach samorządowych. 

§ 3.  Dyrektor MZOiW, w oparciu o rekomendację Komisji, dokona wyboru kandydata na 

stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzygnie o zakończeniu naboru bez wyboru 

żadnego z uczestniczących w nim kandydatów. 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie 

podmiotowej BIP MZOIW oraz na tablicy ogłoszeń MZOiW. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania 

                     Kędzierzyn-Koźle 

                                                                                       Ewa Krahl (-) 

 

 


