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Na podstawie art. 36a ust. 12 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę-

puje:

§ 1. 1. Konkurs na stanowisko dyrektora publiczne-

go przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej pla-

cówki, zwany dalej „konkursem”, ogłasza organ pro-

wadzący przedszkole, szkołę lub placówkę.

2. Ogłoszenie konkursu zawiera: 

1)  oznaczenie organu prowadzącego publiczne przed-

szkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę;

2)  nazwę i adres publicznego przedszkola, publicznej 

szkoły lub publicznej placówki, której dotyczy kon-

kurs;

3)  wskazanie wymagań wobec kandydatów na sta-

nowisko dyrektora publicznego przedszkola, pub-

licznej szkoły lub publicznej placówki, określonych 

w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna 

odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrekto-

ra oraz inne stanowisko kierownicze w poszcze-

gólnych typach publicznych szkół i rodzajach pub-

licznych placówek;

4)  wskazanie wymaganych dokumentów:

a)  uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz 

koncepcji funkcjonowania i rozwoju publiczne-

go przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej 

placówki,

b)  poświadczonej przez kandydata za zgodność 

z oryginałem kopii dowodu osobistego lub in-

nego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

oraz poświadczającego obywatelstwo kandyda-

ta,

c)  życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, 
zawierającego w szczególności informację o:

—  stażu pracy pedagogicznej — w przypadku 
nauczyciela albo

—  stażu pracy dydaktycznej — w przypadku na-
uczyciela akademickiego, albo

—  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku 
kierowniczym — w przypadku osoby niebę-
dącej nauczycielem,

d)  oryginałów lub poświadczonych przez kandyda-
ta za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
potwierdzających posiadanie wymaganego sta-
żu pracy, o którym mowa w lit. c,

e)  oryginałów lub poświadczonych przez kandyda-
ta za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
potwierdzających posiadanie wymaganego wy-
kształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów 
wyższych lub świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych z zakresu zarządzania albo 
świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego 
z zakresu zarządzania oświatą,

 f)  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciw-
wskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stanowisku kierowniczym,

g)  oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie to-
czy się postępowanie karne, postępowanie dy-
scyplinarne lub postępowanie o ubezwłasno-
wolnienie,

h)  oświadczenia, że kandydat nie był skazany pra-
womocnym wyrokiem za umyślne przestęp-
stwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 i)  oświadczenia, że kandydat nie był karany zaka-
zem pełnienia funkcji związanych z dysponowa-
niem środkami publicznymi, o którym mowa 
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.3)) lub 
w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 15, poz. 148, z późn. zm.4)),
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 8 kwietnia 2010 r.

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły
lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

1)  Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji 
rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, 
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, 
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 
i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, 
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. 
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, 
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 
i Nr 54, poz. 320. 

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 79, poz. 551 oraz 
z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, 
poz. 1778. 

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, 
Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, 
z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, 
Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 
oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, 
poz. 1495 i Nr 267, poz. 2259.
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 j)  oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o któ-
rym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa pań-
stwa z lat 1944—1990 oraz treści tych doku-
mentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. 
zm.5)) — w przypadku kandydata na dyrektora 
publicznej szkoły,

k)  oryginału lub poświadczonej przez kandydata 
za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania 
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplo-
mowanego — w przypadku nauczyciela, 

 l)  oryginału lub poświadczonej przez kandydata 
za zgodność z oryginałem kopii karty oceny 
pracy lub oceny dorobku zawodowego — 
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akade-
mickiego,

m)  oświadczenia, że kandydat nie był karany karą 
dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 
z późn. zm.6)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyż-
szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.7)) 
— w przypadku nauczyciela i nauczyciela aka-
demickiego,

n)  oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność 
do czynności prawnych i korzysta z pełni praw 
publicznych — w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem,

o)  oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926, z późn. zm.8)) w celach przeprowa-
dzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

5)  informacji o sposobie i terminie składania ofert;

6)  informacji o sposobie powiadomienia kandydatów 
o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowa-
nia konkursowego.

3. Na żądanie organu prowadzącego publiczne 
przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę 
kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały doku-
mentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. b, d, e, k i l. 

4. Informację o ogłoszeniu konkursu organ prowa-
dzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub 
publiczną placówkę zamieszcza na swojej stronie in-
ternetowej i w miejscu ogólnodostępnym w swojej 
siedzibie lub w inny zwyczajowo ustalony sposób.

5. W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora 
publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub pub-
licznej placówki, prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego, informację o ogłoszeniu 
konkursu można zamieścić również na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej kuratorium oświaty właści-
wego dla siedziby przedszkola, szkoły lub placówki 
oraz w dzienniku o zasięgu wojewódzkim. 

6. W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora 
publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub pub-
licznej placówki, prowadzonych przez inny niż jed-
nostka samorządu terytorialnego organ, informację 
o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się również na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej tego organu. Infor-
macja o ogłoszeniu konkursu może być również za-
mieszczona w dzienniku o zasięgu wojewódzkim. 

7. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie może 
być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia informa-
cji o ogłoszeniu konkursu w sposób określony 
w ust. 4—6. 

§ 2. Organ prowadzący publiczne przedszkole, 
publiczną szkołę lub publiczną placówkę wyznacza 
przewodniczącego komisji konkursowej, zwanej dalej 
„komisją”, który kieruje jej pracami. 

§ 3. 1. Przewodniczący komisji ustala termin i miej-
sce posiedzenia komisji, o czym powiadamia na piś-
mie członków komisji oraz kandydatów, nie później 
niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Posiedzenie komisji odbywa się nie później niż 
w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składa-
nia ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu 
konkursu.

3. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedze-
niu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.

§ 4. 1. Komisja, na podstawie złożonej oferty, po-
dejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie do-
puszczenia kandydata do postępowania konkursowe-
go. Uchwała zapada zwykłą większością głosów w gło-
sowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów 
głos decydujący należy do przewodniczącego komisji.

2. Komisja podejmuje uchwałę o odmowie do-
puszczenia kandydata do postępowania konkursowe-
go, jeżeli:

1)  oferta została złożona po terminie;

2)  oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wska-
zanych w ogłoszeniu konkursu;

3)  z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań 
wskazanych w ogłoszeniu konkursu. 

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, 
Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242 oraz 
z 2009 r. Nr 178, poz. 1375.

6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, 
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, 
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, 
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, 
Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, 
poz. 1706.

7)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, 
poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, 
Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, 
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, 
poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz 
z 2010 r. Nr 57, poz. 359.

8)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. 
Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 
i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238 
oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233.
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3. Czynności komisji, o których mowa w ust. 1, od-
bywają się bez udziału kandydatów. Po ich zakończe-
niu przewodniczący komisji informuje ustnie kandy-
datów o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia 
do postępowania konkursowego. 

4. Kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia 
do postępowania konkursowego, może, w terminie 
3 dni od otrzymania ustnej informacji o odmowie do-
puszczenia do postępowania konkursowego, wystąpić 
z pisemnym wnioskiem o podanie przyczyn odmowy. 
Przewodniczący komisji informuje kandydata na piś-
mie o przyczynach odmowy dopuszczenia do postę-
powania konkursowego w terminie 7 dni od dnia zło-
żenia wniosku. 

§ 5. Komisja, po rozmowie z każdym z kandydatów 
dopuszczonych do postępowania konkursowego,  
dokonuje ich merytorycznej oceny. Ocenie podlega 
w szczególności przedstawiona przez kandydata kon-
cepcja funkcjonowania i rozwoju publicznego przed-
szkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki. Człon-
kowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania.

§ 6. 1. Komisja wyłania kandydata na stanowisko 
dyrektora w głosowaniu tajnym. Każdy z członków ko-
misji dysponuje jednym głosem. 

2. Konkurs wyłania kandydata na dyrektora, jeżeli 
jeden z uczestników otrzyma bezwzględną większość 
głosów obecnych członków komisji.

3. Jeżeli pierwsze głosowanie nie wyłoni kandyda-
ta, a do konkursu przystąpiło co najmniej dwóch kan-
dydatów, przeprowadza się drugie głosowanie. Do 
drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzy-
skali najwięcej głosów, a jeżeli według powyższej za-
sady nie można wyłonić dwóch kandydatów, wszyscy 
kandydaci, którzy uzyskali dwie największe liczby gło-
sów.

4. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat nie zosta-
nie wyłoniony zgodnie z ust. 2, komisja konkursowa 
zarządza jeszcze jedno głosowanie według reguł okreś- 
lonych w ust. 3 albo stwierdza nierozstrzygnięcie kon-
kursu. 

§ 7. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się proto-
kół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie 
komisji.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1)  informację o składzie komisji;

2)  imiona i nazwiska kandydatów;

3)  uchwałę o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kan-
dydatów do dalszego postępowania konkursowe-
go wraz z podaniem przyczyn odrzucenia ofert;

4)  informację o rozmowach przeprowadzonych z kan-
dydatami, pytania zadane kandydatom w czasie 
postępowania konkursowego oraz informację 
o udzielonych odpowiedziach;

5)  informację o liczbie głosów uzyskanych przez po-
szczególnych kandydatów w kolejnych głosowa-
niach;

6)  informację o wyniku postępowania konkursowe-
go. 

§ 8. 1. Po zakończeniu obrad komisji przewodni-
czący komisji niezwłocznie powiadamia organ prowa-
dzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub 
publiczną placówkę o wyniku postępowania konkur-
sowego oraz przekazuje temu organowi dokumenta-
cję postępowania konkursowego.

2. Organ prowadzący publiczne przedszkole, pub-
liczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza kon-
kurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne je-
go przeprowadzenie w razie stwierdzenia:

1)  nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do 
postępowania konkursowego;

2)  przeprowadzenia przez komisję postępowania 
konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej 
członków;

3)  naruszenia tajności głosowania, z zastrzeżeniem 
§ 4 ust. 1;

4)  innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ 
na wynik konkursu.

§ 9. Konkursy na stanowiska dyrektorów publicz-
nych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych 
placówek ogłoszone i niezakończone przed dniem 
wejścia w życie rozporządzenia prowadzone są we-
dług dotychczasowych przepisów.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia.9)

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall

9)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 paź-
dziernika 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na sta-
nowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komi-
sji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855), które traci moc 
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na 
podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 i Nr 219, 
poz. 1705).


