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ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 31 grudnia 1996 r. 

w sprawie regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko kuratora oświaty i trybu pracy 
komisji konkursowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, 
poz. 329 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Konkurs na kandydata na stanowisko kuratora 
oświaty w danym województwie, zwany dalej "konkur
sem", ogłasza się, gdy zachodzi potrzeba powołania 
kuratora, jednakże nie póżniej niż w terminie 14 dni od 
dnia odwołania kuratora. 

§ 2. Konkurs ogłasza się w prasie w dwóch dzienni
kach o zasięgu ogólnokrajowym i jednym regionalnym. 
Wzór ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 3. Do konkursu może przystąpić nauczyciel lub 
nauczyciel akademicki spełniający warunki określone 
wart. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys
temie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, 
poz. 496). 

§ 4. 1. W celu przeprowadzenia konkursu właściwy 
wojewoda powołuje komisję konkursową, zwaną dalej 
"komisją", w której skład wchodzą: 

1) po dwóch przedstawicieli: 

a) Ministra Edukacji ~Jarodowej, 

b) wojewody, 

c) sejmiku samorządowego, 

d) wojewódzkiej rady oświatowej oraz 

2) po jednym przedstawicielu każdej z wojewódzkich 
struktur związków zawodowych zrzeszających na
uczycieli. 

2. Przedstawiciele organów i organizacji wymienio
nych w ust. 1 powinni posiadać imienne upoważnienie 
wydane przez organy lub organizacje, które reprezen
tują· 

§ 5. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, wy
znaczony przez właściwego wojewodę spośród człon
ków komisji wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1. Przewod
niczący komisji ustala szczegółowe zasady postępowa
nia kwalifikacyjnego. 

§ 6. Każdy z członków komisji może powołać jedne
go eksperta. Eksperci mają prawo zadawania kandyda
tom pytań, nie biorą jednak udziału w głosowaniu. 

§ 7. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedze
niu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu. Postępowa
nie komisji w sprawach proceduralnych jest jawne. 

§ 8. Komisja powinna rozpocząć pracę nie później 
niż w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania 
ofert, określonego w ogłoszeniu o konkursie. 

§ 9. Konkurs odbywa się dwuetapowo. 

§ 10. 1. W pierwszym etapie konkursu członkowie 
komisji zapoznają się z dokumentami złożonymi przez 
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kandydatów i orzekają, czy spełniają oni warunki! 
o których mowa w § 3. 

2. Głosowanie jest jawne. W przypadku równej licz
by głosów, decyduje głos przewodniczącego. 

3. Rozstrzygnięcie komisji o dopuszczeniu lub od
mowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu 
konkursu jest ostateczne, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2. 

§ 11. 1. Przedstawiciele Ministra Edukacji Narodo
wej i właściwego wojewody mają prawo wniesienia, 
w imieniu Ministra lub wojewody, sprzeciwu wobec 
dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu, 
podając przyczyny uzasadniające sprzeciw. 

2. Zgłoszenie przez jedną z osób, o których mowa 
w ust. 1, sprzeciwu w stosunku do kandydata jest dla 
komisji wiążące i powoduje wyłączenie kandydata 
z drugiego etapu konkursu, o czym kandydat zostaje 
powiadomiony. 

§ 12. 1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjne
go - w drugim etapie konkursu - komisja w głosowa
niu tajnym wyłania kandydata na stanowisko kuratora. 

2. Każdy z członków komisji dysponuje jednym gło
sem. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli jeden z kandy
datów uzyskał w głosowaniu bezwzględną większość 
oddanych głosów. 

3. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyska 
bezwzględnej większości oddanych głosów, do drugiej 
tury głosowania dopuszczeni są kandydaci, którzy uzy
skali co najmniej dwa głosy w pierwszej turze głosowa
nia. 

4. Konkurs jest nie rozstrzygnięty, jeżeli w drugiej 
turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał bez
względnej większości oddanych głosów. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wojewo
da ponownie ogłasza konkurs. 

§ 13. Z prac komisji i głosowania sporządza się pro
tokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. 

§ 14. Przewodniczący komisji niezwłocznie powia
damia Ministra Edukacji Narodowej i właściwego wo
jewodę o wynikach konkursu. 

§ 15. Traci moc zarządzenie nr 9 Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 kwietnia 1992 r. w sprawie regu
laminu konkursu na kandydata na stanowisko kurato
ra oświaty i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. Urz. 
MEN Nr 2, poz. 11). 

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r. 

Minister Edukacji Narodowej: J.J. Wiatr 

Załącznik do zarządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 31 grudnia 1996 r. (poz. 10) 

WZÓR OGŁOSZENIA 

Wojewoda ............................................................. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Kuratora 
Oświaty w .............................................................................................................................................. . 

1. Kandydatami przystępującymi do konkursu mogą być nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe lub na
uczyciele akademiccy. Zainteresowani powinni legitymować się co najmniej 7-letnim stażem pracy w swo
im zawodzie. Wskazane jest posiadanie przez kandydatów doświadczenia w pracy na stanowisku kierowni
czym. 

2. Oferty kandydatów powinny zawierać: 

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu, wraz z własną koncepcją pracy na stanowisku kuratora, 

2) kwestionariusz osobowy, 

3) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, 

4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, 

5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kie
rowniczym. 

3. Do ofert mogą być dołączone opinie lub rekomendacje z miejsc pracy z ostatnich 7 lat. 

Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym 
i dopisem "Konkurs" na adres: 

Urząd Wojewódzki 
w ..... .... . ; ...................... . 
ul. ........ .. ...... .. ... ......... .. . 

w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez 
Wojewodę ..... ........... .... ........... ........ .... ...... O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indy-
widualnie . 




