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Odpowiadając  na  interpelację  w  sprawie  konkursów  na  dyrektorów  szkół,
uprzejmie informuję, co następuje:

Powierzenie  stanowiska  dyrektora  szkoły  lub  placówki  należy  do  wyłącznej
kompetencji  organu  prowadzącego.  Jest  to  podstawowa zasada  obowiązująca  na  gruncie
przepisów Prawa oświatowego i  dotyczy zarówno sytuacji,  gdy kandydat został  wyłoniony
w drodze  konkursu,  jaki  i sytuacji,  gdy  kandydatowi  zostało  powierzone  to  stanowisko
w trybie pozakonkursowym. Stąd też w bieżącym roku ogłoszono w podległych jednostkach
czternaście  konkursów  na  kandydatów  na  dyrektorów  przedszkoli,  szkół  i  placówek.
Wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci określa stosowane rozporządzenie wykonawcze,
a oferty każdego z kandydatów zostały poddane ocenie formalnej przez powołane w tym celu
komisje  konkursowe.  Zatem  każdy  kandydat  spełniający  wymagania  miał  prawo
zaprezentowania  własnej  koncepcji  funkcjonowania  i  rozwoju  przedszkola,  szkoły  lub
placówki.  Dalsza ocena merytoryczna kandydata to kluczowy aspekt konkursu decydujący
o wyborze  kandydata  na  dyrektora.  Każda  komisja  konkursowa dokonała  oceny  i wybrała
przyszłego  dyrektora  w  tajnym  głosowaniu.  Spośród  wszystkich  przeprowadzonych
konkursów, pięć nie zostało rozstrzygniętych. W myśl obowiązujących przepisów powierzono
w tych  jednostkach  stanowiska  ustalonym,  w  porozumieniu  z  Wielkopolskim  Kuratorem
Oświaty, kandydatom na jeden rok szkolny.

Stosowanie  do  art.  62  ust.  14  Prawa  oświatowego,  w  celu  przeprowadzenia
konkursu organ prowadzący szkołę  lub placówkę powołuj  komisję  konkursową w składzie
m.in. trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Jednakże pogląd



 

prawny  ugruntowany  w  wyrokach  sądów  administracyjnych  jednoznacznie  wskazuje,  że
w składzie komisji konkursowej nie może brać udziału radny. Naczelny Sąd Administracyjny
w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 czerwca 2019 r. (sygn. akt I OSK 313/19) wyjaśnił, że organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie może powołać piastuna tegoż organu
w skład  komisji  konkursowej,  jak  i wyznaczyć  do  składu  komisji  konkursowej  jako  swoich
przedstawicieli  członków  organu  stanowiącego,  to  jest  rady  gminy.  Jasno  sprecyzowany
podział zadań i kompetencji organu prowadzącego pomiędzy organ stanowiący (radę gminy)
oraz  organ  wykonawczy  (wójta,  prezydenta)  prowadzi  do  wniosku,  że  przy  wykonywaniu
przez  prezydenta  przypisanych  mu  zadań,  m.in.  w  zakresie  powierzenia  stanowiska
dyrektorowi szkoły, przeprowadzenia postępowania konkursowego i powołania w tym celu
komisji  konkursowej,  niedopuszczalnym jest  udział  radnego (członka organu stanowiącego
w gminie)  w  czynnościach  związanych  z  przeprowadzeniem  konkursu.  Zatem  jego
przedstawicielem w komisji konkursowej nie może być osoba sprawującego mandat radnego
(Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 6 maja 2021 r. - sygn. akt.
III SA/Lu 16/21). 

                                                                                                                        

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza



Kalisz, dn. 18 sierpnia 2021 r.

Sz. P.
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja w sprawie konkursów na dyrektorów szkół.

Z narastającym niepokojem obserwuję przebiegi oraz wyniki konkursów na dyrektorów szkół w
Kaliszu. Przyczyn tego niepokoju mógłbym wymienić wiele. Obecnie najbardziej zabolało mnie
oddanie Szkoły Podstawowej nr 22 im. Józefa Piłsudskiego, w ręce obcej kaliskiemu środowisku
osoby, z dość niejednoznaczną historią zawodowo-samorządową i opiniami jej towarzyszącej. 

Ten kontrowersyjny wybór zastąpił wspaniałą dyrektorkę, która z sukcesami budowała tą szkołę
przez  wiele  lat,  zarówno  pod  względem  infrastrukturalnym,  jak  i  dydaktycznym,  kadrowym,
społecznym,  lokalnym  i  kulturalnym.  W  mojej  ocenie  skrzywdzono  zarówno  dotychczasową
dyrektor, jak i wyrządzono szkodę samej szkole i lokalnej społeczności.

Tylko  w  tym  roku  moje  obawy  budzą  także  konkursy  w  szkołach  podstawowych  nr  7  i  8.
Wcześniejszych lat nawet nie pomnę, a z przyszłych spraw Kalisz aż huczy od plotek, dotyczących
nieodpartego  zamiaru  zmian,  np.  dyrektorów  najlepszych  kaliskich  liceów,  przez  obecnie
sprawujących władze wykonawczą i uchwałodawczą w samorządzie Kalisza.

To  wszystko  składnia  mnie  do  głośnego  apelu,  o  powrót  stosowanej  przez  lata  zasady,
delegowania w skład komisji  konkursowych, radnych Rady Miasta Kalisza będących członkami
Komisji Edukacji Kultury i Sportu. Uczyni te konkursy bardziej transparentnymi, może zapobiegać
ich wypaczeniom, dodatkowo uspołeczni proces wyboru dyrektorów. Szczególnie jeśli  do tych
komisji będę powoływani przez prezydenta radni opozycji.

W związku z powyższym wnioskuję, jak powyżej.

Z poważaniem

/-/ Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza


