Zar/adzenieNr 38/2017
Wojta Gminy Ostrowek
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie ogloszcnia konkursu na kandydata na stanowisko
Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ostrowku

Na podstawie art. 30 ust, 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^d/ic
gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), art. 36a ust. 1 i 2
ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1010, 1954,
1985, 2169, z 2017 r. poz. 60, 949) oraz § 1 rozporza^lzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora public/ncj
szkoly lub publicznej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373
i z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) zarzadzam, co nastejmje:
§ 1. Oglaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publiczncgo
Przcdszkola w Ostrowku.
§ 2. Ogloszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego
Przedszkola w Ostrowku stanowi zalacznik do niniejszego zarzadzenia.
§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu na stronie
Biulctynu Informacji Publicznej Gminy Ostrowek, na tablicy ogJoszen Urzedu oraz na stronic
Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oswiaty wLodzi.

W(L
V
Turek

W6JT GMINY OSTROWEK
Wqjta Gminy Oslrowek
z dnia 30 czerwca 20 1 7 r.

OGLOSZENIE O KONKURSIE
Wojt Gminy Ostrowek
oglasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Publiczncgo Przedszkola w Ostrowku
Ostrowek 95, 98-311 Ostrowek
§ 1. Do konkursu moze przystajnc osoba, ktora spemia wymagania okreslone
przepisami rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pazdziernika 2009 r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac osoba zajmuj^ca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze w poszczegolnych typach publicznych szkol i rodzajach
publicznych placowek (Dz. U. Nr 184, poz.. 1436, z 2011 r. Nr254, poz. 1526) tj.:
1. Stanowisko dyrektora przedszkola moze zajmowac nauczyciel mianowany lub
dyplomowany, ktory spelnia l^cznie nastepuj^ce wymagania:
1) ukonczyl studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne

oraz

kwaliflkacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub
ukonc/yl studia pierwszego stopnia lub studia wyzszc zawodowe i posiada
przygotowanie

pedagogiczne

lub ukonczyl

kolegium nauczycielskie

albo

nauczycielskie kolegium jezykow obcych, posiada kwaliflkacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu;
2) ukonczyl sludia wyzsze lub studia podyplomowe z zakresu zarzadzania albo kurs
kwaliiikacyjny z zakresu zarzadzania oswiat^, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placowek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej

piecioletni staz pracy pedagogicznej

na stanowisku

nauczyciela lub piecioletni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela
akademickiego;
4) uzyskat:
a) co najmniej dobr^ ocene pracy w okresie ostatnich pieciu lat pracy lub
b) pozytywn^ ocene dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywna^ ocene pracy w okresie
ostatnich czlerech lat pracy w szkole wyzszej
- przed pr/.ystapieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5) spemia warunki zdrowotne niezbedne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
6) nie by} karany kara dyscyplinarna, o ktorej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), a w przypadku
nauczyciela akademickiego - kara dyscyplinarna, o ktorej mowa w art. 140 ust. 1
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1842 z pozn zm.) oraz nie toczy sie przeciwko niemu postcpowanic
dyscyplinarne;
7) nie by! skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przestepstwo lub umyslne
przestepstwo skarbowe;
8) nie toczy sie przeciwko niemu postepowanie o przestepstwo scigane z oskarzenia
publicznego;
9) nie by! karany zakazem pemienia funkcji zwiazanych 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 fmansow publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 168 z pozn. zm.).

§ 2. Oferty osob przystepujacych do konkursu powinny zawierac:
1) uzasadnienie przystapienia do konkursu wraz z koncepcja funkcjonowania
i rozwoju przedszkola;
2) poswiadczona przez kandydata za zgodnosc z oryginaJem kopi$ dowodu
osobistego

lub

innego

dokumentu

potwierdzajacego

tozsamosc

oraz poswiadczajqcego obywatelstwo kandydata;
3) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajacy w szczegolnosei
inlbrmacje o:
- stazu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo
- stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
- stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku
osoby nieb9dacej nauczycielem;
4) oryginaly lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopic
dokumentow potwierdzajacych posiadanie wymaganego stazu pracy, o ktorym
mowa w pkt 3;

5) oryginaly lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginaiem kopie
dokumentow potwierdzajacych posiadanie wymaganego wyksztaicenia, w tym
dyplomu ukonczenia studiow wyzszych lub swiadectwa ukonczenia studiow
podyplomowych z zakresu zarzadzania albo swiadectwa ukonczenia kursu
kwaliilkacyjnego z zakresu zarzadzania oswiata;
6) oryginal lub poswiadczona przez kandydata za zgodnosc z oryginaiem kopie aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
7) oryginal lub poswiadczona przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie karty
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego

w prz.ypadku nauczyciela

i nuuczyciela akademickiego;
8) zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania
pracy na slanowisku kierowniczym;
9) oswiadczenie,

ze

przcciwko kandydatowi

nie

toczy

sie

postepowanie

o przestcpstwo scigane z oskarzenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne;
10) oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne
przestepstwo lub umyslne przestepstwo skarbowe;
11) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiazanych
z dysponowaniem srodkami publicznymi, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4
ustawy 7. dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny
finansow publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z pozn. zm.);
12) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany kara dyscyplinarna, o ktorej mowa w art.
76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z pozn. zm.) - w przypadku
nauczyciela i nauc/yciela akademickiego;
13) oswiadczenie, ze kandydat ma pelna zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta
z pctni praw publicznych - w przypadku osoby niebedacej nauczycielem;
14) oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgode na przetwarzanic danych osobowych
zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
§ 3. Wszclkie sporzadzone osobiscie przez kandydata dokumenty winny bye przez
niego wlasnorecznie podpisane, a w przypadku kopii posiadac podpisan^ przez kandydata
klauzul^: ,,stwierdzam zgodnosc z oryginatem" wraz z data skladania oswiadczenia.

§ 4. Oferty nalezy skladac w zamkni^tych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i numerem telefonu

kandydata oraz dopiskiem; ,,Konkurs na stanowisko

dyrektora

Publicznego Przedszkola w Ostrowku" w sekretariacie Urzedu Gminy w Ostrowku, Ostrowek
115, 98-311 Ostrowek do dnia 17 lipca 2017 r. do godz. 12.00.
§ 5. 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Wojta Gminy
Ostrowek.
2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostan^
powiadomieni indywidualnie.
3. Szczegolowe inlbrmacje dotycza_ce konkursu bed^ udzielane w Urzedzie Gminy
w Ostrowku - tel. 43/8415026.

