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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 1 czerwca 2010 r.

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

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. Rozporządzenie określa regulamin konkursu 
na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycz-
nej, zwanej dalej „szkołą”, oraz placówki, o której mo-
wa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty, dla uczniów szkół artystycznych, 
zwanej dalej „placówką”, oraz tryb pracy komisji kon-
kursowej.

§ 2. 1. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub 
placówki ogłasza organ prowadzący szkołę lub pla-
cówkę.

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w co naj-
mniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu prowa-
dzącego szkołę lub placówkę, a w przypadku szkół 
prowadzonych przez ministra właściwego do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego również na 
stronie internetowej specjalistycznej jednostki nadzo-
ru „Centrum Edukacji Artystycznej”.

3. Ogłoszenie o konkursie może być ponadto za-
mieszczone w prasie o zasięgu lokalnym.

4. O ogłoszeniu konkursu organ prowadzący po-
wiadamia pisemnie szkołę lub placówkę.

5. Wzór ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik 
nr 1 do rozporządzenia.

6. Wskazany w ogłoszeniu o konkursie termin skła-
dania ofert przez osoby przystępujące do konkursu, 
zwane dalej „kandydatami”, nie może być krótszy niż 
21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

7. Kandydaci składają ofertę obejmującą doku-
menty, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporzą-
dzenia.

§ 3. Organ prowadzący szkołę lub placówkę wy-
znacza, spośród członków komisji konkursowej, zwa-
nej dalej „komisją”, przewodniczącego komisji, który 
kieruje jej pracami.

§ 4. 1. Posiedzenie komisji odbywa się nie wcześ-
niej niż po 14 dniach od upływu terminu składania 
ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu 
o konkursie.

2. Przewodniczący komisji ustala termin i miejsce 
posiedzenia komisji, o czym powiadamia na piśmie 
członków komisji oraz kandydatów, nie później niż na 
7 dni przed terminem posiedzenia. 

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

§ 5. 1. Komisja, na podstawie złożonej oferty, po-
dejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie do-
puszczenia kandydata do postępowania konkursowe-
go, wraz z podaniem przyczyn niedopuszczenia. 
Uchwała zapada zwykłą większością głosów w głoso-
waniu 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 o konkursie; 

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

3. Czynności komisji, o których mowa w ust. 1, od-
bywają się bez udziału kandydatów, ale na żądanie 
przewodniczącego komisji kandydat jest obowiązany 
okazać oryginały dokumentów, których kopie zawiera 
oferta. Po ich zakończeniu przewodniczący komisji in-
formuje ustnie kandydatów o dopuszczeniu albo od-
mowie dopuszczenia do postępowania konkursowe-
go. 

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. 

1)  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje dzia-
łem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzi-
ctwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

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.
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§ 6. Komisja, po rozmowie z każdym z kandydatów 
dopuszczonych do postępowania konkursowego, do-
konuje ich merytorycznej oceny. Ocenie podlega 
w szczególności przedstawiona przez kandydata kon-
cepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki. 
Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pyta-
nia. 

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

2. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli jeden z kandy-
datów uzyskał w głosowaniu bezwzględną większość 
głosów. 

3. Jeżeli pierwsze głosowanie nie wyłoni kandyda-
ta, a do konkursu przystąpiło co najmniej dwóch kan-
dydatów, przeprowadza się drugie głosowanie. Do dru-
giej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali 
najwięcej głosów, a jeżeli według powyższej zasady nie 
można wyłonić dwóch kandydatów, wszyscy kandyda-
ci, którzy uzyskali dwie największe liczby głosów.

4. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat nie zosta-
nie wyłoniony zgodnie z ust. 2, komisja stwierdza nie-
rozstrzygnięcie konkursu.

§ 8. 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 niedopuszczenia;

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 konkursowego.

§ 9. Przewodniczący komisji, bezpośrednio po za-
kończeniu obrad komisji:

1)  informuje kandydatów o wyniku postępowania 
konkursowego;

2)  powiadamia organ prowadzący szkołę lub placów-
kę o wyniku postępowania konkursowego;

3)  przekazuje organowi prowadzącemu szkołę lub 
placówkę dokumentację postępowania konkurso-
wego. 

§ 10. Kandydat może, w terminie 7 dni od dnia 
uzyskania informacji, o której mowa w § 9 pkt 1, zgło-
sić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę za-
strzeżenia, jeżeli uzna, że zostały naruszone przepisy 
dotyczące przeprowadzania konkursu.

§ 11. Organ prowadzący szkołę lub placówkę unie-
ważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowa-
dzenie 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 
§ 5 ust. 1;

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

§ 12. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół 
i placówek ogłoszone i niezakończone przed dniem 
wejścia w życie rozporządzenia są prowadzone na 
podstawie dotychczasowych przepisów. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia.3)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
B. Zdrojewski

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Kultury z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie 
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub 
placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 128, 
poz. 1339).
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. (poz. 642)

Załącznik nr 1

WZÓR

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

..................................................................................................................
(nazwa organu prowadzącego szkołę lub placówkę)

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

............................................................................................
(nazwa i adres szkoły lub placówki)

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań, 
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w po-
szczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozpo-
rządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu 
na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 100, poz. 642).

Oferty należy składać:

—  w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopi-
skiem:

„KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

........................................................................................................................ w …........................................................”
 (nazwa szkoły lub placówki) (miejscowość)

— w terminie ............. dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

……...................................................................................................................................................................................

Bliższych informacji udziela ...........................................................................................................................................

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.



Dziennik Ustaw Nr 100 — 8405 — Poz. 642

 

Załącznik nr 2

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KONKURSU NA STANOWISKO 
DYREKTORA SZKOŁY LUB PLACÓWKI

Kandydat przystępujący do konkursu na stanowi-
sko dyrektora szkoły lub placówki składa następujące 
dokumenty:

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz 
z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub 
placówki;

2)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z ory-
ginałem kopię dowodu osobistego lub innego do-
kumentu potwierdzającego tożsamość oraz po-
świadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopie dokumentów po-
twierdzających posiadanie wymaganego stażu 
pracy, a w przypadku osoby niebędącej nauczycie-
lem również wymaganego stażu pracy na stano-
wisku kierowniczym, określonego w przepisach 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kierownicze w poszczególnych typach 
publicznych szkół i rodzajach publicznych placó-
wek;

5)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopie dokumentów po-
twierdzających posiadanie wymaganego wykształ-
cenia i kwalifikacji, określonych w przepisach 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kierownicze w poszczególnych typach 
publicznych szkół i rodzajach publicznych placó-
wek;

6)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego 
— w przypadku nauczyciela;

7)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy 
lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku 
nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 

8)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowis-
ku kierowniczym;

9)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy 
się postępowanie karne, postępowanie dyscypli-
narne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawo-
mocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe; 

11)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą  
dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 usta-
wy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.1)) lub 
w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1365, z późn. zm.2)) — w przypadku nauczy-
ciela i nauczyciela akademickiego;

12)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem 
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o od-
powiedzialności za naruszenie dyscypliny finan-
sów 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));

13)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym 
mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 paź-
dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o doku-
mentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.5)) — w przy-
padku kandydata na dyrektora szkoły;

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do 
czynności prawnych i korzysta z pełni praw  
publicznych — w przypadku osoby niebędącej na-
uczycielem;

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. 
zm.6)) w celach przeprowadzenia konkursu na sta-
nowisko dyrektora.

1)  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.
2)  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, 
Nr 75, poz. 471 i Nr 96, poz. 620.

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. 

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, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 522 i Nr 96, poz. 620. 

6)  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.




