
ZAR'Z{DZENTE NR 17212016
BURMISTRZA MIASTA JqDRZEJOWA

z dnta27 maja 2016 roku
w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoly Podstawowej w Piaskach

Na podstawie art. 36 a ust. I i 2 w zwiEzku z arl. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 wrzeínia
1991 r. o systemie oéwiaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z póLn. zm.) i $ 1 rozporzEdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na
stanowisko dyrektora publicznej szkoly lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej (Dz. U. Nr 60,poz.373 zpóLn. zm.) zarzqdza sig co nastgpuje:

s 1 .
1. Oglasza sig konkurs na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej w Piaskach,

28-300 Jgdrzejów, Piaski 83.

2. Treéó ogloszenia okreóla zalqcznikdo zarz4dzenia.

i ' '
Informacja o ogloszeniu konkursu zostanie zamieszczona:

- na stronie internetowej Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie w Biuletynie Informacji

Publicznej w dziale "praca i ogloszenia drobne",

- na tablicy ogloszeú w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie

przy ul. 1l-go Listopada 33a,

- na tablicy ogloszeú w siedzibie Gminnego Zespolu Obslugi Szkól i Przedszkoli

w Jgdrzejowie przy ul. 11-go Listopada 33,

- na tablicach ogloszeñ w siedzibach placówek oéwiatowych prowadzonych przez gming

Jgdrzejów.

$ 3 .
Wykonanie zarzEdzenia powierza sig Kierownikowi Gminnego Zespolu Obslugi Szkót

i Przedszkoli w Jgdrzejowie.

s 4 .
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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OGT.OSZEIVIE O KO]YKURSIE
BURMISTRZ MIASTA J4DRZEJOWA

oglasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Szkoly Podstawowej w Piaskach

28-300 Jgdrzejów, Piaski 83

Do konkursu moie przyst4pió osoba, która spelnia wymagania okreSlone w $ 1, $ 2,

$ 3, $ 5 oruz $ 10 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia2T paídziemika
2009 roku w sprawie wymagaú jakim powinna odpowiadaó osoba zajmuj4ca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkól
i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436 z póLn. zm.) :
Zgodnie z $ I ust. 2 pkt. 4 Rozporz¡dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej
szkoly lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz.
313 zpó2n. zm.) oferty osób przystgpuj4cych do konkursu powinny zawieraó.2

uzasadnienie przyst4pienia do konkursu wraz z koncepcj4 funkcjonowania i rozwoju
placówki,
poéwiadczonel przez kandydata za zgodno{ó z oryginalem kopii dowodu osobistego lub
innego dokumentu potwierdzajgcego toZsamoéó oraz poSwiadczaj1cego obywatelstwo
kandydata,
2yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj4cy w szczególnoSci informacjg
o :
- staíu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela,
- staZu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
- sta2u pracy, w tym sta2u pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby

niebgd4cej nauczycielem,
oryginaly lub poSwiadczone przez kandydata za zgodnoéó z oryginalem kopie
dokumentów potwierdzaj4cych posiadanie wymaganego sta2u, o którym mowa w pkt. 3,
oryginaly lub poSwiadczone przez kandydata za zgodnoÉó z oryginalem kopie
dokumentów potwierdzajEcych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu
ukoúczenia studiów wy2szych lub éwiadectwa ukoúczenia studiów podyplomowych z
zakresu zarz4dzania albo éwiadectwa ukoúczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarzEdzania oéwiat4,
oryginal lub poSwiadczonq przez kandydata za zgodnoáé z oryginalem kopig aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
oryginal lub poéwiadczonqprzez kandydata za zgodnoíó z oryginalem kopig karty oceny
pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickieso.



8) zaíwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazah zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowi sku kierowniczym.

9) oSwiadczenie, 2e przeciwko kandydatowi nie toczy sig postEpowanie o przestgpstwo
écigane z oskarZenia publicznego lub postgpowanie dyscyplinarne,

lO)oéwiadczenie, 2e kandydat nie byt skazany prawomocnym wyrokiem za umyélne
przestgpstwo lub umySlne przestgpstwo skarbowe,

ll)oówiadczenie, 2e kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwi1zanych
z dysponowaniem érodkami publicznymi, o których mowa w art. 3l ust. I pkt. 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialnoéci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz.U. 22013 r.,  poz. 168),

12) oéwiadczenie o dopelnieniu obowi4zku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 pa2dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczenstwa paústwa z lat 1944-1990 oraz tieéci tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r.,
poz.  1388,  zpó2n.zm.) ,

13) oSwiadczenie,2ekandydat nie byl karany karE dyscyplinarn4, o której mowa w art. 76 ust.
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karla Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z
pó2n. zm.) lub w art. 140 ust. I ustawy zdnia2T ltpca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wylszym (Dt. U. z 2012 r., poz. 512 z pó2n. zm.) - w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego,

14) oéwiadczenie, 2e kandydat ma peln4 zdolnoéó do czynnoéci prawnych i korzysta z pelni
praw publicznych - w przypadku osoby niebgd4cej nauczycielem,

15) oéwiadczenie, 2e kandydat wyra2a zgodg na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustaw4 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.22014 n.,poz.
1182 zpóZn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko d¡irektora.

Wszelkie dokumenty sporzqdzone osobiScie przez kandydata winny byó wlasnorgcznie
podpisane.

3. Oferty naleity skladaó:
w zamknigtych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zwrotnego wraz

. z dopiskiem orKonkurs na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej w Piaskach"
- w Sekretariacie Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie (pokój nr l2),

ul. 1 1 *go Listopada 33a,28-300 Jgdrzejów,
poniedzialek - pi4tek w godz. 7.30 do 15.30
w terminie do dnia 13 czerwca 2016 roku .

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Burmistrza Miasta Jgdrzejowa.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postgpowania konkursowego kandydaci zosfan4
powiadomieni indywidualni e

T


