
ZARZADZENIE NR 42/2014
WOJTA GMINY OSTROWEK

z dnia 2 Iipca2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoly Podstawowej w Skrzynnie

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z pozn. zm.1), art. 26 ust.l oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (tj. D/,. U. 2013 r., poz. 594, 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) zarzadza si?, co nast?puje:

§ 1. OgJaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoty Podstawowej w Skrzynnie

§ 2. Ogtoszcnio zostanie zamieszczone:

1) na stronie internetowej Gminy Ostrowek www.ostrowekgmina.pl

2) w Biuletynio Informacji Publicznej Gminy Ostrowek www.ostrowek.bip.gmina.pl

3) na tablicy informacyjnej Urz?du Gminy w Ostrowku

§ 3. Tresc ugloszcnia stanowi zaJqcznik Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

§ 4. ZarZH.dxcnie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Woi

art! Turek

. Nr69. poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i N r 2 8 l , poz. 2781, z2005 r. Nr 17, poz. !4I ,Nr94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,
Nr 131, poz. 1091. Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz.
1658, z2007r.Nr42, poz. 273, Nr 80, poz. 542. Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,
z2008r. Nr70 , poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206,
Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 iNr219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127. poz. 857 i Nr
148. poz. 991, z 2 0 l l r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206,
z2012r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87. poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7. poz.
290, poa. 538, po/. 598, poz, 642 i poz. 811
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Zatycznik Nr 1 do Zarz^dzenia Nr 42/2014

Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 2 lipca 2014 r.

OGLOSZENIE O KONKURSIE

Wojt Gminy Ostrowek oglasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej
w Skrzynnie

1. Do konkursu moze przystaj>ic osoba, ktora spemia wymagania okreslone w Rozporza^dzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pazdziernika 2009 r. w sprawie wymagari, jakim powinna
odpowiadac osoba zajmujajca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczegolnych
typach publicznych szkof i rodzajach publicznyeh placowek (Dz.U. Nr 184 poz. 1436 z pozn. zm.).

2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoly mo±e zajmowac nauczyciel mianowany lub dyplomowany,
ktory iacznie spemia naste.pujqce wymagania:

1) ukoriezyf studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwaliflkacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danej szkole,

2) ukoriczyj studia wyzsze lub studia podyplomowe z zakresu zarza^dzania albo kurs kwaliflkacyjny
z zakresu zarzqdzania oswiata^, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie doskonalenia
nauczycieli,

3) posiada, co najmniej pi^cioletni staz pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pi^cioletni
staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) uzyskat:

- co najmniej dobra. ocene pracy w okresie ostatnich pi^ciu lat pracy lub

- pozytywna^ ocentj dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

- w przypadku nauczyciela akademickiego -pozytywna^ ocen? pracy w okresie ostatnich czterech lat
pracy w szkole wyzszej - przed przystajiieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

5) spelnia warunki zdrowotne niezbe_dne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6)nie byl karany kar^ dyscyplinarna^ o ktorej niowa wart. 76 ust.l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z pozn. zm.), a przypadku nauczyciela
akademickiego - kara^ dyscyplinarnq., o kt6rej mowa 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.) oraz nie toczy sic; przeciwko
niemu post^powanie dyscyplinarne,

7) nie byt skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przeste_pstwo lub umyslne przest^pstwo
skarbowe,

8) nie toczy si? przeciwko niemu post^powanie o przest^pstwo scigane z oskazenia publicznego,

9) nie byt karany zakazem pemienia funkcj! zwia^zanych z dysponowaniem srodkami publicznymi,
o kt6rych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci za
naruszcnie dyscypliny flnansow publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z pozn. zm.)

3. Zgodnie z § !. ust. 2 pkt 4 rozporza^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stganowisko dyrektora publicznej szkofy lub publicznej placowki oraz
trybu pracy komlsji konkursowej (Dz.U. Nr 60 poz. 373 z pozn. zm.), oferty osob przyst^puj^cych do
konkursu powinny zawierac:
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1) uzasadnienie przyst^pienia do konkursu wraz z koncepcja. funkcjonowam'a i rozwoju danej szkofy
publicznej,

2) pos\viadczon3 przez kandydata za zgodnosc z oryginatem kopie_ dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzajqcego tozsamosc i obywatelstwo kandydata,

3) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajqcy w szezeg6lnosci informacje o:

- stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nieb^da^cej
nauczycielem,

4) oryginafy lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc zoryginatem kopie dokumentow
potwierdzaja_cych posiadanie wymaganego stazu pracy, o ktorym mowa w pkt 3,

5)oryginaJy lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc zoryginalem kopie dokumentow
potwierdzajacych posiadanie wymaganego wyksztaicenia, w tym dyplomu ukoiiczenia studiow
wyzszych lub swiadectwa ukoriczenia studiow podyplomowych z zakresu zarza^dzania albo
swiadectwo ukonczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzajdzania oswiata^

6) zas\viadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,

7) oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy si? post^powanie o przest^pstwo scigane
z oskarzenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne,

8) oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przest^pstwo lub
umyslne przest^pstwo skarbowe,

9) oswiadczenie, ze kandydat nie by] karany zakazem pehiienia funkcji zwia,zanych z dysponowaniem
srodkami publicznymi, o ktorych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia I7grudnia 2004 r.
o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14. poz.
114zozn. zm.).

10) oswiadczenie odopelnieniu obowia^zku, o ktorym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 pazdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organow bezpieczeristwa paristwa
z lat 1944-1990 oraz tresci tych dokumentow (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 63 poz. 425 z pozn. zm.)
- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoty,

11) oryginal lub poswiadczona^ przez kandydata za zgodnosc z oryginaJem kopi^ aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12) oryginat lub poswiadczona^ przez kandydata za zgodnosc z oryginatem kopi? karty oceny pracy lub
oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oswiadczenie, ze kandydat nie byt karany kara^ dyscyplinarn% o ktorej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z pozn.
zm.). - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oswiadczenie, ze kandydat ma pema^ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pemi praw
publicznych - w przypadku osoby nieb^da^cej nauczcielem,

15) oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgod^ na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawy
zdnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.
926 z pozn. zm.) w celaeh przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,

Informujemy, ze na zijdanie organizatura konkursu kandydaei zobowii|zani sq do
pr/.edstawienia oryginalow dokument6w pkt: 2, 4, 5, 11, 12 niniejszcgo ogloszenia.
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4. 1) Oferty nalezy skJadac w sekretariacie Urzfdu Gminy w Ostrowku (pokoj Nr 6) lub
przestac poczta^ w zamkni^tych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs na stanow'tsko Dyrektora Szkoly
Ptfitstawowej w Skrzynnie" na adres: Urzqd Gminy w Ostrowku 98-311 Ostrowek, pow.
wieluhski, woj. lodzkie w terminie do dnia 25.07. 2014 r, do godz. 15.00.

2)za termin zlozenia ofert uznaje si? dat? wpfywu do Urz^du. Oferty zlozone po terminie nie b?da^
rozpatrywane.

5. Informacja o sposobie powiadamiania kandydat6w o terminie i miejscu przeprowadzenia
post?po\vania konkursowego:

1) konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Wqjta Gminy Ostrowek,

2)o terminie i miejscu przeprowadzenia post^powania konkursowego kandydaci i czlonkowie komisji
konkursowej zostana^powiadomieni indywidualnie.

r,,r.
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