Zarzqdzenie Nr 17/2012
Wojta Gminy Ostrowek
z dnia 10.04.2012 r.
w sprawie ogtoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola
w Ostrowku
Na podstawie art. 36a ust.2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz.U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr
94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z
2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr
80, poz. 542, Nr 115, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, NrlSl, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz.
206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr
139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 ) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym : Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, r. Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,

Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, z

2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281), zarzqdzam co naste_puje:
§ 1. 1 Ogtaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ostrowku, dla
ktorego organem prowadza_cym jest Gmina Ostrowek.
2 Ogtoszenie o konkursie stanowi zata_cznik do niniejszego zarza.dzenia.
§

2.

Informacja o ogfoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogtoszen w

budynku Urz^du Gminy w Ostrowku oraz na stronie internetowej gminy
§ 3.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powotana odrqbnym zarzqdzeniem Wojta

Gminy.
§ 4.

Zarza,dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zata_cznik Nr 1
doZarza.dzenia Nr 17/2012
Wojta Gminy Ostrowek
zdnia 10.04.2012 r.

Ogtoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora
WOJT GMINY OSTROWEK OGtASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWfSKO
DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W OSTROWKU

1. Do konkursu

moze przystqpic osoba,

ktora spetnia wymagania

okreslone w

rozporzqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pazdziernika 2009 r. w sprawie
wymagah jakim powinna odpowiadac osoba zajmuj$ca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze w poszczegolnych typach publicznych szkot i rodzajach
publicznych placowek (Dz.U. Nr 184 poz. 1436 z pozn. zm.).
2. Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w
sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkofy lub
publicznej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60 poz. 373 z
pozn. zm.) oferta osoby przyst^pujqcej do konkursu powinna zawierac:
1) uzasadnienie przystqpienia do konkursu wraz z koncepcja. funkcjonowania i
rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoty lub publicznej placowki,
2) poswiadczonq przez kandydata za zgodnosc z oryginatem
osobistego

lub

innego

dokumentu

potwierdzaj^cego

kopi$ dowodu
tozsamosc

oraz

poswiadczajqcego obywatelstwo kandydata,
3) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajqcego w szczegolnosci
informacj^ o:
stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego
4) oryginaty lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginatem kopie
dokumentow potwierdzajgcych posiadanie wymaganego stazu pracy, o ktorym
mowa w pkt 3,
5) oryginaty lub poswiadczonych przez kandydata za zgodnosc z oryginatem kopie
dokumentow potwierdzajqcych posiadanie wymaganego wyksztatcenia, w tym
dyplomu ukoriczenia studiow wyzszych lub swiadectwa ukohczenia studiow
podyplomowych z zakresu zarzqdzania albo swiadectwo ukoriczenia kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarz$dzania oswiata.,
6} zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy

7) oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy si$ post^powanie karne,
poste_powanie dyscyplinarne, lub poste_powanie o ubezwtasnowolnienie,
8) oswiadczenie, ze kandydat nie byt skazany prawomocnym

wyrokiem za

umyslne przeste_pstwo skarbowe,
9) oswiadczenie, ze kandydat nie byt karany zakazem petnienia funkcji zwia.zanych
z dysponowaniem srodkami publicznymi, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny
finansow publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 , z pozn. zm.)lub w art. 147
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pozn. zm.),
10) oswiadczenie o dopetnieniu obowiqzku, o ktorym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a
ustawy z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach
organow

bezpieczehstwa

pahstwa

z

lat

1944-1990

oraz

tresci

tych

dokumentow (Dz.u. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z pozn. zm.) w przypadku na
kandydata na dyrektora publicznej szkoty,
ll)oryginat lub poswiadczona przez kandydata za zgodnosc z oryginatem kopia
aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
przypadku nauczyciela,

- w

12)oryginat lub poswiadczona za zgodnosc z oryginatem kopia karty oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego

w przypadku nauczyciela i nauczyciela

akademickiego,
13)oswiadczenia, ze kandydat nie byt karany karg dyscyplinarn^, o ktorej mowa w
art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006
r. Nr 97, poz. 674, z pozn. zm.), lub w art.140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005
r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z pozn. zm.), w
przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgode_ na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pozn. zm.} w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora.
Oferty nalezy sktadac w zamknie_tych kopertach z podanym adresem zwrotnym,
numerem telefonu do kandydata sktadajqcego swojq oferte_ i dopiskiem ,,Konkurs na
stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ostrowku" w terminie do dnia
23.04.2012 r., do godz. 15°° w Urz^dzie Gminy w Ostrowku, 98-311 Ostrowek, pow.
wieluriski, woj. todzkie (I pi^tro, pokoj nr 6), tel. 43 8415026 bqdz przestac pocztq
na wyzej wskazany adres. Liczy sie. data wptywu do Urz^du gminy w Ostrowku.

4. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ostrowku przeprowadzi
komisja konkursowa powoiana przez Wojta Gminy Ostrowek.
5. O terminie i miejscu przeprowadzenia post^powania konkursowego kandydaci
zostana, powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Turek

