
LAF{Z4DZENIE NR./i.f, . .nUT

BURMISTRZA MISTA J4DRZEJOWA

z dnia k5..9Í¿.,..2017 roku

w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoty Podstawowej w Potoku Wielkim.

Na podstawie art. 36 a ust. 2 ustawy z dnia 7 vrzeínia 1991 r. o systemie oSwiaty
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 949) oraz $ 1
Rozporz4dzenia 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 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1525)
zarz4dzam. co nastgpuj e :

$  1 .

Oglaszam konkurs na kandydafa na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej w Potoku

Wielkim z siedzibE 28-300 Jgdrzejów, Potok Wielki 9.

$ 2 .
Ogloszenie o konkursie stanowi zalEcznik do Zarz4dzenia.

$ 3 .
Wykonanie Zarzqdzenia powierza sig Kierownikowi Samorz4dowego Centrum Uslug

Wspólnych w Jgdrzejowie.

$ 4 .

Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem powzigcia.
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Zalqcznik do Zarzqdzen¡a Nr 1.5U20 I 7
Burmi s trza Mi asta Jgdr z ej ow a

z dnia .. . . .Q.i. , . .€8...JC./.?.u... .

BURMISTRZ MIASTA J4DRZEJOWA

oglasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoty Podstawowej w Potoku Wielkim z siedzib4 28-300 Jgdrzejów, Potok Wielki 9

1. Do konkursu moie przyst4pió osoba bgd4ca naucrycielem mianowanym lub
dyplomowanym, która spelnial4cznie wymogi okre5lone w rozporz4dzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia27 pu2dziemika 2009 r. w sprawie wymagaú, jakim powinna
odpowiadaó osoba zqmujEca stanowisko dyrektora oruzinne stanowisko kierownicze
w poszczególnych typach publicznych szkól i rodzajach publicznych placówek (Dz. U.
22009 r .  Nr  184,  poz.1436 oÍazz20l1r .  Nr  254,  po2.1526) :

1) ukonczyla studia wylsze magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2)ukoiczyla studia v"ryZsze lub podyplomowe zzal<resuzarzqdzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarz4dzania oSwiat4, prowadzony zgodnie z przepisarni w sprawie placówek
doskonalenia nauczycieli ;
3) posiada co najmniej pigcioletni sta2 pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pigcioletni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskala:
a) co najmniej dobr4 oceng pracy w okresie ostatnich pigciu lat pracy lub
b) pozltywn4 oceng dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywn4 oceng pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w szkole wyzszej przed przyst4pieniem do konkursu na stanowisko
dyrektora;
5) speinia warunki zdrowotne niezbgdne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
6) nie byla karana karE dyscyplinarn4, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 Í., poz. 1379 z poín. zm.),
aw przypadku nauczyciela akademickiego -karq dyscyplinaffi4, o której mowa w art. 140 ust.
1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyZszym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842
zpó2n. zm.) oraz nie toczy sig przeciwko niej postgpowanie dyscypliname;
7) nie by\a skazana prawomocnym wyrokiem za umySlne przestgpstwo lub umySlne
przestgpstwo skarbowe;
8) nie toczy sig przeciwko niej postgpowanie o przestgpstwo Scigane z oskar2enia
publicznego;
9) nie byla karana zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem érodkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialnoSci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
168, zpóLn. zm.).

2. Do konkursu mote przystqpió równie2 osoba, która:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, ukoúczyla studia pierwszego stopnia
lub studia vuryZsze zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukoiczyla kolegium



nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium jgzyków obcych, posiada kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spelnia wymagania okreélone w pkt 1
ppkt 2-9 ogloszenia;
2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku
wymagaj4cym kwalifikacji pedagogicznych w urzgdzie organu administracji rz4dowej,
kuratorium oéwiaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
i okrggowych komisjach egzaminacyjnych bqdL nauczycielem mianowanym lub
dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowi4zku éwiadczenia pracy na podstawie
przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi4zkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1881) spelniaj4cym wymogi okreSlone w rozporzqdzeniu, z v'ryjEtkiem wymogu
posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

3. Stanowisko dyrektora publicznej szkoty moZe zajmowaó osoba niebgd4ca
nauczvcielem. która:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, 2e wymóg ten nie dotyczy obywateli paústw
czlonkowskich Unii Europejskiej, pañstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym otaz
Konfederacj i Szwaj carskiej ;
2) ukoiczyla studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pigcioletni sta?pracy, w tym co najmniej dwuletni stazna stanowisku
kierowniczym;
4) ma peln4 zdolnoSó do czynnoSci prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy siq przeciwko niej postEpowanie o przestgpstwo Scigane z oskarZenia
publicznego lub postgpowanie dyscyplinarne;
6) spelnia wymagania okreélone w pkt 1 ppkt 2, 5, 7 i 9.

4. Oferty osób prrystgpuj4cych do konkursu powinny zawieraó:

l) uzasadnienie przyst4pienia do konkursu oraz koncepcjg funkcjonowania i rozwoju szkoly;
2) poSwiadczonq przez kandydata za zgodnoíé z oryginalem kopig dowodu osobistego lub
innego dokumentu potwierdzajqcego toZsamoSó oraz poSwiadczaj4cego obywatelstwo
kandydata;
3) 2yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj4cy w szczególno5ci informacjg o:
- sta2u pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
- staíu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- sta2u pracy, w tym staZu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby
niebgd4cej nauczycielem;
4) oryginaly lub po5wiadczone przez kandydata zazgodnoíó z oryginatem kopie dokumentów
potwierdzaj4cych posiadanie wymaganego staZu pracy, o którym mowa w pkt 3;
5) oryginaly lub poSwiadczone przez kandydata za zgodtoíó z orygina\em kopie dokumentów
potwierdzaj4cych posiadanie wymaganego wyksztaicenia, w tym dyplomu ukoóczenia
studiów v,ryZszych lub Swiadectwa ukoúczenia studiów podyplomolvych z zal<resu
zarz4dzania albo Swiadectwa ukoúczenia kursu kwalifrkacyjnego z zakresu zarzqdzania
oSwiat4;
6) zaÉwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazah zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) oéwiadczenie, 2e przeciwko kandydatowi nie toczy sig postgpowanie o przestgpstwo
ócigane z oskar2etia publicznego lub postgpowanie dyscyplinarne;



8) oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyélne
przestgpstwo lub umySlne przestgpstwo skarbowe;
9) oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych
z dysponowaniem rírodkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoSci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz.  U.  22013 t . ,poz.168 zpó2n.zm.) ;
10) oSwiadczenie o dopelnieniu obowi4zku, o którym mowa w art. 7 ust. I i ust. 3a ustawy
z dnia 18 paídziemika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczenstwa paústwa zlat 1944 - 1990 oraz tresci tych dokumentów (Dz. U. 22016 r. poz.

l72I z pó2n. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoly urodzonego przed

dniem 1 sierpnia 7972r.;
1 1) oryginal lub poSwiadczon1przez kandydata za zgodnoíó z oryginalem kopig aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
12) oryginal lub poSwiadczon4 przez kandydata za zgodnoíó z oryginalem kopig karty oceny
pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;
13) oéwiadczenie,Ze kandydat nie byl karany kar4 dyscyplinarn4, o której mowa w art. 76 ust.
1 ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.22016 r.,poz.1379 zpóLn.
zm.) lub w art. 140 ust. I ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy2szym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z pó2n. zm.)- w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;
14) oSwiadczenie, ze kandydat ma peln4 zdolnoSó do czynnoSci prawnych i korzysta z pelni
praw publicznych - w przypadku osoby niebgd4cej nauczycielem;
15) oSwiadczenie,2e kandydat wyrtza zgodg na przetwarzanie darrych osobowych zgodnie
z ustaw4 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 22016 r. poz.922)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
Wszelkie dokument)¡ sporz4dzone przez kandydata winny byó opatrzone dat4
i wlasnorEcznie podpisane.

5. Oferty naleíy skladaó w sekretariacie (pokój nr 12) Urzgdu Miejskiego
w Jgdrzejowie, ul. 11 Listopada 33a w zamkniptych kopertach z podanym adresem
zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem ,rKonkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Szkoly Podstawowej w Potoku Wielkim " lub wyslaó na adres: Urz4d Miejski

w Jgdrzejowie, 28-300 Jgdrzejów, ul. 11 Listopada 33a w terminie do dnia

27 czerwca20lT r.

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa .powolana przez Burmistrza Miasta
Jgdrzejowa.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postgpowania konkursowego kandydaci zostanq
powiadomieni indywidualnie.


