
 

ZARZĄDZENIE Nr 131 

PREZYDENTA MIASTA TORUNIA 

z dnia 20.04.2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu  

 

Na postawie art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko 

dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę  

i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz 

trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 694 z późn. zm1)) oraz § 3, § 4, § 7  

i § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2019 r.  

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz 

inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce 

artystycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2470) zarządza się, co następuje: 

  

§ 1  

W zarządzeniu Nr 110 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11.04.2022 r. w sprawie ogłoszenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, podstawa prawna 

otrzymuje brzmienie:  

 

"Na postawie art. 63 ust.1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko 

dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę  

i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz 

trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 694 z późn. zm.1)) oraz § 3, § 4, § 7  

i § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2019 r.  

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz 

inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce 

artystycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2470) zarządza się, co następuje:"  

 

§ 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 Prezydent  Miasta Torunia 

                           (-) Michał Zaleski 

 

 

 

 

 

1) zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 2007. 


