ZARZĄDZENIE NR 43/2018
Wójta Gminy Górznu
5 paździenika 2011 r.
dnia
z

kunkurxu na ixnnowiskn dyrekinra Yubliunej Szkoly
sprawie nglasunin
rodamwowej im. Marii Kunnpnickiej w Łąkach, 08-404 Górzno.

w

Na podsrawie an. 30 usrz pkt 5 ustawy z dnia 1: marca 1990 r. o samonądzi:
gminnym ((jDz. u. zzolsr. poz 994 ),on 53 usi m usmwy z dnia 14 grudnia 1015 r.
Prawo oświatowe (Dz. u z 2017 r. poz 59 ze zm) oraz 5 1 Rozporzadzenia Ministra
Edukacji Naradowcj z dma l1 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkulsu na
lub
smnowisko dyrekmra publiczncgu przedszkola, publicznej szkoly podslawcwej
publicznej placowki oraz lrybu pracy komisji konkursowej (Dz. us z 1017 r., poz. 1587)
znrzadzam eo nasrepuje

;l
Oglaszam konkurs nasunowisko dyrekmra Publicznej Szkoly Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Łąkach.

;2
Treść ogklsyenlu o konkursie slanowi zalacznik du zarządzenia
@

:

Ogloszenie :) konkursie zamieszcza się na slronic imerneiowej Urzędu Gminy Górzno.
w Biulerynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Górzno oraz wywiesza sie na lablicy
ogloszen w siedzibie Urzędu Gminy Gor-zuo
@

Wykonaniezanądzenia

powierzam

4

inspekiorewi ris. oświaty, kulinryizdrowia.
@

5

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania

[
WOJT
Vłałiilu

III
r

JA

Zalacznik

N. 43/2013 r.
Górzno
Wójta Gminy
zdnia 5 pażdziernika 2013 r.

do

Zarządu

OGŁOSZENIE () KONKURSIE
Wńjl Gminy Gór/.no nglarza knnkurx lm siaunwiskn
Dyrekmr: Publicznej Szkuly Podstawowej im. Mnri Knnupnickiej w Łąkach,
os 404 Górzno

,

[.

Do

konkursu może przysle. '

(moba.

klóm spelnia wymaganiu

określono

Rozpulządzeniu Minisrra Ednlraz Narodowej z dnia ll siei-pnia 2017 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadac osoba zajmująca sranowisko dyrekinra oraz inne
slanowiako kienlwnlcm w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podsrawowej,
publicznej szkole ponadrxidsiawowcj oraz puhllczncj placówce (Dz U. z 1017 [, poz 1597;
w

L Nauczyciel mianowany
wymaganiu:

lub dyplomowany.

który spelni: lącznie nnaiepujacc

lylu! zawodowy magrslei, magister inzynier lub
rownorzedny, u › przygciowanie pedagogiem: i kwaliiikaeie do zajmowania suinowiskn
olu, szkole luli placowce. badz posiada wykszlalcenie wyuzc i
nauczyciela w danym prl:
tytul zawodowy licencjat, inzynier lub rdwnorzedny, omz pizygoiownnre pedagogiczne i
kwallflkacje do zajmowania sianowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole
!) posiada wykszialcenle wyzsze

i

podslawowcj,
2) ukonczyl siudia wyzsze lub siudia podyplomowe, z zakresu zarzadzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarzadzani =wmla prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli.
posiada co najmniej pięcioleml dax pmcy pedagogiczncj na sianowisku nauczyciela lub
pięciolelni smz pracy dydakrycznej na sianowislru nauczyciela akademickiego.
3)

4) uzyskal
- co najmniej dobrą ocene pracy w okresie aslalnich pieciu lal pmoy lub

. pozylywna ocene dorobku zawodowego w okresie oslaluicgo ruku albo
. w przypadku nauczyciela akadcmickiegu pnzyiywna ocene pracy w ukresic osiamicli c7tcrcch
lai pracy w szkole wyzszej, pl'leLl przysiapieniein do konkursu

i) spelnia warunki zdrowoine niczlaedne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6) ma pelna zdulllość do czynności prawnych i korzysin z pelni praw publicznych

prawomocnie ukarany karą d scyoiinarno, (› której mowa w ari, 75 ust, usiawy z
dnia zo siycznia 1982 r _ Kana Nauczyciela (jednohiy keksr Dz. u, z 2017r. poz.! 139 z pdzn.
zm.), a w prlypadku nnnczyoieio akadcmickicgo . kara dyscyplinarną. o kiorej mowa w an,
140 usl ustawy z dnia 27 lipca 211115 r . men o szkolnicrwie wyzszym (jednolity ieksiz ,
u z 2017 r poz 2133 ) omz nie (uczy sie pr/euvuko niemu posrcpowame dysoyphnnrne
7) nie był

1

1

&)

nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umys'ine pi-zesiepsiwo lub umyślne

plusłępstwo skarbuwe,

9) nic (oczy sie przeciwko niemu posiepowonie o przcsroosiwo ściganc z oskarzenia
puo1icznogo,
10) nic byl karany zakazem peinienia iunkcji zwiazanych z dysponowaniem środkami
publicznymi. o klórych mowa w an. 31 usLl pkl 4 usiawy z dnia 17 gmdnia 2004 r. o
n nnruszcnic dyscypiiny finansow puoi' lnych (jednolily tcksl: Dz. U. z
udpnwied/ialno
2017r.poz, 1311),
11) w przypadku cudzoziemca . posiada znajnmuść jezyka po1skicgo poświadczoną na
zasadach "kreślonych w usrawic z dnia 7 pazdziernika 1999 r ojęzyku poiskim (jednolitylekst'
Dz. U z 2011 i. Nr 43_ pov 224 zpdżn zm.),

z Nauczy ie1 mianowany |ub dyplomowany, zamdmony na stanowisku wymagającym
kwalifikacji pedagogicznych w urzedzie organu admi stracji rzadowcj, kumluńmn os'wiary,

Centrum Edukacji Anysrycznej, Cennainej Komisii Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach
egzaminacyjnych, oraz nauczycio1 mianowany lub dyplomowany nriopowany lub zwoimony z
obowiązku swiadczenia pracy na nodsinwro prchisow usiawy z dnia 23 moja 1991 r o
zwiazkaoh zawodowych (jednolity ieksi Dz, 11, z 2015 r. poz. 1881 z późn zm) spomiajacy
okrosionc wyzej wymogi. z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy
aiho pozyiywnej occny dorobku zawodowego
3. oido. nie będąca naunyciclem, klim- spcinia k.cznio następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwa poiskie z tym ze wymóg ien nie dotyczy ohywaroii państw
czionkowskich Unii Europejskiej, pansiw cykmkowskich Europejskiego Porozumienia o
srron umowy o Eumpcjskim Obszarzo (icspodarczym oraz
Wolnym Handiu (EFTA)
Konicdoraoji Szwajcarskiej,

z) posioda wykszraicenie wyższe

tytuł zawodowy magister, magister inzynier lub

i

równurzędny,
3) posiada co najmniej pięcioletni siaz pracy, w tym co najmniej dwuiouu siaz pracy na
sranowrsku kicmvmiczym,
nie roczy ~e pr/ec wko nioj postępowanie o prieslępsnvo scigane z oskarzenia publicznego
lub posiepowanie dy yphnnmc.

A)

5]

spełnia wymagania określone w pkl

]

ppkl Z),5).6),8),10) Il)
!

u. Oferty osob prLnyępujqcych do konkurcu pnwinny zawierać:
!) uzasadnienie prlyshqplema do konkursu www z koncepcja funkcjonowania

i

rozwoju

publicznego przedszkola,
2)

zyciorys z opisem pr/ehiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególna

informacje o:

. smzu pracy pedagogicznej _ w przypadku nauczyciela albo
, siazu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego albo
. srnzu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym _ w przypadku osoby niebędącej
nau

yoielem,

oświadczenie zawierajace następujące dane usnbow: kandydata: imię [Imiona] i nazwisko.
dare i miejsce urodzenia, obywatelstwo. miejsce zamiosurania (adres do kurespondenqli),
3)

poświadczone przez kaodydara za zgndnuść z oryginalem kopie dokumenrdw
porwierdzaiacyen posiadanie wymaganego stnzu praCy, o ktorym mowe w pkt 2). świadectw
pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innyclr dokumentów potwierdzających okres
yalmdmcnla,
5) poświadczone przez kandydala za zgodna" z oryginalem kopic dokumenidw
poiwierdzniacycli posiadanic wymaganego wyksnalccnia, w lym dyplomu nkońcmnia smdidw
wyzszych lub śniadeetua ukończenia siudido podyplomowych z zakresu zarzadzania alko
świadecnva ukończenia kursu klwliflkncyjnego 7. zakresu zarzadzania oświara,

4)

poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginalem kopię dokumentu
porwierdzaiacego znajomoścjezyka polskiego, o klórym mowa wusiawie z dnia 7 pazdziernika
1999 r o języku polskim (jednolily tekst: Dz u. z 2011 r.. Nr 411101224 z późn zm. )
przypadku cudzoziemca.
6)

iw

7) poświadczona przez kandydaia za zgodność z oryginalem kopię zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywnnia pracy na sianowisku kierowniczym.

oświadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy się poslepowanie o przeslepsrwo ścigane
z oskarzenia publicznego lub posieponnnic dyscyplinarne,
3)

9) oświadczenie. ze kandydat nic byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przeslępstvm lub umyślne przcslępsmo ska-bowe,

oświadczenie, ?e kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiazanych z
dysponowaniem środkami public «mi. o klorym mowa w arL 3] osi, 1 pkt 4 uslawy z dnia W
grudnia 2004 r. o odpowiedzialnuści za naniszenio dyscypliny finansów publicznych (jednolity
lcksl: Dz U Z 2017 ! 11041311)
IO)

oświadczenie o dopełnieniu obowiązku. o którym mowa w ant 7 ust. l i ust. 3a ustawy z
dnia 18 pażdijemika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa

ll)

parislwa z lai 19444990 oraz lrcs'ci tych dokumenlo'w Ucdnolily tekst. Dz. u, z 2016 r.
z. późn. zm.) . w przypadku knndydala na dyreklorn
poz
publicznej szkoly urodzanego
przed dniem i siei-pnia 1972 r,

mi

poświadczona pucz kandydara za zgodność z oryginalem kopie akin nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplummvancgo . w przypadku nauczyciela,
12)

13) pos'wradczona przez kandydaia za zgodność z oryginalem kopię kany oceny pracy lub
oceny dorobku mwudnwcgo . w przypadku nauczyciela i nanczyciela akademickiego,

H) oswiadczenie, ze kandydni nie byl prawomocnie nkarnny kara dyscyplinamą, o kw'uj mowa
l usrawy z dmn zo slycznia 1932 r
. kann Nauczyciela (jednolily lekst' Dz. u. z
zol7 r,pnz,1189 z późn. Arn.) lub in an, 140 osi uslawy z dnia 27 lipca 2005 r. . Prawo o
szkolniclwie wyzszym (jednolity lckst: Dz, U. z 2016 r. poz, im, z późn. zm.)fw przypadku
nauczyciela i nauczycicla akademickiego.
w an 75 od

1

oswiadczenie, ze kandydal rna pelno zdolnosc do czynności prawnych i korzysla z pelni
praw public/nych,
15)

oświadczenie, ze kandydar wym/ax zgodę na przclwarumie danych osobowych Igodmc z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolily leksl' Dz u z 2015
r., poz. 922 ) w celach przeprowadzenia konkursu na slanowisko dyrektora,
16)

ul.

Na żądanie Wójta
iny Gńnno kandydar jesl obowiazany przedscnwie' oryginaly
dokumentów z niniejszego ogloszenia.
*

w. oferty należy xklndxć w zamknięlyeh knperlach z podanym adresem zwrotnym nr
lclefunu i dopiskiem „Konkurs na slanowisko dyreklora Publicmej Szkoly Pndxtnwnwej
w Łąkach" w iernrinie 14 dni od ukazania się ogloszenia tj. do dnia za pażdzicrnilu zm r.
do godz. 15.00, na adres: Ur7ąd Gminy w Gorznrc, ul Jana Pawla II 10, 03 - 404 Górzno
(decyduje dala wplywa. oreny),
v. Konkurs przeprowadzi komisja knnkursnwa powolnnn przez Wójta Gminy Gonno.
VI. Dopuszcza się skladania nferr w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym
podpisem eleklnanicznyrn albo podpisem potwierd'lunym profilem zaufanym ePUAP
i zawierajacych eleklroniczne kopie dokuineniow wymaganych jako zalączniki do ofeny,

vu, Komisja kanknrxuwa dziala w lryhie określonym w Ruzporządzcmu Minislrn
Edukacji Narodowej z dnia ll sierpnia zm 7 r, w sprawie rcgularninu konkurxu na stanuwiskc
dyrekiora publicznego przedszkola, publicznej szkoly podslawowej. publicznej sdoly
ponndpodslawowcj lub publicznej placówki oraz irybu pracy komisji konkrnsowcj (DzU..
z2017 r , poz, l5li7)

o terminie

miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego
/
kandydaci malana powiadomieni indywidualnie.
VIII.

i

~

