Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły, jest wybór dyrektora, od którego w znacznej mierze
zależy jej przyszłość, a tym samym proces kształcenia i wychowywania naszych dzieci oraz
współpraca pomiędzy radą rodziców i innymi organami szkoły. Zgodnie z art. 63 ust 21 ustawy
Prawo oświatowe kadencja na tym stanowisku trwa 5. lat, a wybór kandydata na dyrektora szkoły
odbywa się w trybie konkursu, którego zasady reguluje art.63 ust.14 ustawy Prawo oświatowe
mówiący że: organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:
1. trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę;
2. trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3. dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej;
4. dwóch przedstawicieli rady rodziców,
5. po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, [….].
Oznacza to, iż opinia środowiska rodziców może w wyborze dyrektora odegrać istotną rolę
i nakłada na ich przedstawicieli obowiązek dochowania staranności przy podejmowaniu wszelkich
decyzji. W tym celu muszą oni być przygotowani merytorycznie do uczestnictwa w pracach komisji
konkursowej tzn.:


znać Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8. kwietnia 2010 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły
lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, zwracając szczególną uwagę
na zapisy dotyczące strony formalno-prawnej powołania i pracy komisji konkursowej.
 znać treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora, podanego
do wiadomości publicznej przez organ prowadzący szkołę (najczęściej jest to wójt,
burmistrz lub prezydent miasta)
 w toku prac komisji konkursowej, starannie zapoznać się z wszystkimi dokumentami, mieć
odwagę zadawania, kandydatom na dyrektora, pytań a wypadku jakichkolwiek wątpliwości
co do trybu przebiegu konkursu żądać zasięgnięcia opinii prawnika (nawet kosztem
przedłużenia pracy komisji i podjęcia decyzji na następnym posiedzeniu)
Rada rodziców wyboru swoich przedstawicieli, dokonuje zgodnie z Regulaminem Rady.
Zdarza się, że organ prowadzący szkołę próbuje narzucić tryb wyboru, co stanowi rażącą ingerencję
w autonomię rady rodziców i na co w żadnym wypadku nie należy się godzić.
Nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest wyznaczanie jako przedstawicieli Rady członków jej
Prezydium, ponieważ nawet bardzo dobry i sprawny Przewodniczący Rady nie musi posiadać cech
charakteru niezbędnych do skutecznego sprawowania funkcji członka komisji konkursowej, w
której uczestnictwo wymaga znajomości prawa oświatowego oraz umiejętności szybkiego i
zdecydowanego podejmowania decyzji uwzględniających opinie środowiska szkolnego, przede
wszystkim rodziców. Najczęstszym błędem bywa bezrefleksyjne, automatyczne głosowanie,
zazwyczaj wynikające z nieformalnych uzgodnień, co kłóci się z zasadą rozstrzygania wyboru w
trybie konkursowym.
Uwaga: W wypadku nierozstrzygnięcia konkursu, organ prowadzący szkołę
jest zobowiązany do powierzenia stanowiska dyrektora szkoły w trybie art. 63 ust 12 i 13 ustawy
Prawo oświatowe i nie ma możliwości ponownego ogłoszenia konkursu
w powyższej sprawie, co wyraźnie wynika z przepisu art. 63 ust 12 ustawy Prawo oświatowe i
opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej i na co przedstawiciel rady rodziców powinien
zdecydowanie zwracać uwagę.
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