
 

Uchwała nr 978/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 sierpnia 2015 r.  

w sprawie:  zatrudnienia i powierzenia stanowiska Dyrektora Wielkopolskiego 

Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

Województwa (Dz. U. z 2013r., poz. 596 z późn. zm.) w związku z art. 36 ust. 1 i art. 36a ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256 poz. 2572  

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Powierza się Pani Urszuli Kropaczewskiej stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego 

Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni na okres  

od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r. 

§ 2. 

Powierzenie, o którym mowa w § 1, zostanie poprzedzone zatrudnieniem Pani Urszuli 

Kropaczewskiej na stanowisku nauczyciela w wymiarze ½ etatu w Wielkopolskim 

Samorządowym Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni od dnia 1 września 2015r. 

na czas określony do 31 sierpnia 2016r. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 



 

Uzasadnienie do  Uchwały nr 978/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 sierpnia 2015 r.  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 799/2015 z dnia 16 lipca 2015r. ogłosił 

konkurs na stanowisko dyrektora nowoutworzonego Wielkopolskiego Samorządowego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni. Do konkursu przystąpiła p. Urszula 

Kropaczewska, posiadająca stopień nauczyciela dyplomowanego, która spełniła wymogi 

formalne oraz merytoryczne i uzyskała wymaganą liczbę głosów. W związku z zamiarem 

powierzenia stanowiska dyrektora ww., niezbędne jest uprzednie nawiązanie stosunku pracy 

na stanowisku nauczyciela. 

Pani Urszula Kropaczewska spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 27 października 2009r., w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba 

zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach 

publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r., Nr 184, poz. 1436  

z późn. zm.). 

  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Marzena Wodzińska 

Członek Zarządu 

 

 

 

 

 


