
Zarzadzenie Nr 25/2019

Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawic ogloszenia konkursu na stanowisko

dyrcktora Szkoly Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pilcckicgo w Ostrowku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

oswiatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 1000, 1290, 1669,

2245, z 2019 r. poz. 534, 730, 761) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko

dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej, publicznej szkoly

ponadpodstawowej lub publicznej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.

z 2017 r. po/. 1587) zarzadzam, co nastepuje:

§ 1. Ogtaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej im. rotmistrza

Witolda Pileckiego w Ostrowku.

§ 2. Ogloszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej im.

rotmistrza Witolda Pilcckicgo w Ostrowku stanowi zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 3. Zarzadzenic wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogioszeniu na stronie

Biuletynu Inibrmacji Publicznej Gminy Ostrowek, na tablicy ogloszeri Urzedu oraz na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oswiaty w Lodzi.

.'" yszard Turek



Zalacznik nr 1
do zarzadzenia Nr 25/2019
W6jta Gminy Ostrowek
zdnia 16 maja2019 r.

OGLOSZENIE O KONKURSIE

Wojt Gminy Ostrowek

oglasza konkurs na stanowisko

dyrektora Szkoly Podstawowcj im. rotmistrza Witolda Pileckicgo w Ostrowku

Ostrowek 95, 98-311 Ostrowek

Organ prowadzacy szkole: Gmina Ostrowek, Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek

I. Do konkursu moze przystapic osoba, ktora spelnia wymagania okreslone

w rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawic

wymagan, jakim powinna odpowiadac osoba zajmuj^ca stanowisko dyrektora oraz

inne stanowisko kierownieze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole

podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placowce (Dz. U.

z2017r., poz. 1597)tj.:

1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ktory speinia lac/nic nastej)uji}cc

wymagania:

1) posiada wyksztalcenie wyzsze i tytui zawodowy magister, magister inzynier lub

rownorz^dny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania

stanowiska nauczyciela w danej szkole lub posiada wyksztalcenie wyzsze i tytul

zawodowy licencjat, inzynier lub rownorzedny, oraz przygotowanie pedagogiczne

i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

2) ukonczyt studia wyzsze lub studia podyplomowe z zakresu zarzadzania albo kurs

kwalifikacyjny z zakresu zarzadzania oswiata prowadzony zgodnie z pr/episami

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) uzyskal:

a) co najmniej dobra ocen$ pracy w okresie ostatnich pieciu lat pracy lub

b) pozytywna ocen? dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo



c) w przypadku nauczyciela akademickiego — pozytywncj ocen? pracy w okrcsie

ostatnich czterech lat pracy w szkole wyzszej

- przed przystapieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5) spemia warunki zdrowotne niezbedne do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym;

6) ma pelna zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysla z pelni praw publicznych;

7) nie byl prawomocnic ukarany kara_ dyscyplinarn^, o ktorej mowa w art, 76 ust. 1

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967

z pozn. zm.) — dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego -

kar^ dyscyplinarna, o ktorej mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

- Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z pozn zm.)

oraz nie toczy si? przeciwko niemu postejDowanie dyscyplinarne;

8) nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przest^pstwo lub umyslne

przest^pstwo skarbowe;

9) nie toczy sie przeciwko niemu posttppowanie o przestepstwo scigane z oskarzenia

publicznego;

10) nie byl 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 odpowied/ialnosci za naruszenie dyscypliny fmansow publicznych (Dz. U.

/ 2018 r. poz. 1458 z pozn. zm.);

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomosc jezyka polskiego poswiadczon^

na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 7 pazdziernika 1999 r. o j^zyku polskim

(Dz. U.z 2018 r. poz. 931).

2. Osoba nieb^d^ca nauczyciclem, ktora spetnia Iqcznie nast^puj:}ce wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, ze wymog ten nie dotyczy obywateli paiistw

czlonkowskich Unii Europej skiej, panstw czlonkowskich Europej skiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europej skim Obszarze

Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wyksztalcenie wyzsze i tytul zawodowy magistcr, magister inzynier lub

rownorzedny;

3) posiada co najmniej piecioletni staz pracy, w tym co najmniej dwuletni staz pracy

na stanowisku kierowniczym;



4} nie toczy si? przeciwko niej postepowanie o przestepstwo scigane z oskarzenia

publicznego lub postepowanie dyscyplinarne;

5) ukonczyla studia wyzsze lub studia podyplomowe z zakrcsu zarzadzania albo kurs

kwalifikacyjny z zakresu zarzadzania oswiat^ prowadzony zgodnie z przepisami

w sprawie placowek doskonalenia nauczycieli;

6) spetnia warunki zdrowotne niezbedne do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym;

7) ma peina zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z petni praw publicznych;

8) nie by! skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przestepstwo lub umyslne

przcstepstwo skarbowe;

9) nie by! karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych 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.

x, 2018 r. poz. 1458 z pozn. zm.);

10) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomosc jezyka polskiego poswiadczonq

na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 7 pazdziernika 1999 r. o j^zyku polskim

(Dz. U. z 2018 r. poz. 931 zpozn, zm.).

II. Oferty osob przyst^puj^cych do konkursu powinny zawicrac:

1. Uzasadnienie przystapienia do konkursu wraz z koncepcj q funkcj onowania

i rozwoju publicznej szkoly podstawowej.

2. Zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj^cy w szczegolnosci

informacje o:

• stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

• stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akadcmickiego, albo

• stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym

w przypadku osoby niebedacej nauczycielem.

3. Oswiadczenie zawieraj^ce nastepuJ4ce dane osobowe kandydata:

• imi? (imiona) i nazwisko,

• date i miejsce urodzenia,

• obywalelstwo,

• miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).



4. Poswiadczone przcz kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie dokumentow

potwierdzajacych posiadanie wymaganego stazu pracy, o ktorym mowa w pkt 2:

swiadectw praey, zaswiadczeii o zatrudnieniu lub innych dokumentow

potwierdzajacych okres zatrudnienia.

5. Poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginatem kopie dokumentow

potwierdzajace posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu

ukonczenia studiow wyzszych lub swiadectwa ukoriczenia studiow

podyplomowych z zakresu zarzqxizania albo swiadectwa ukonczenia kursu

kwalifikacyjnego z zakresu zarzedzania oswiata.

6. Poswiadczon^ przez kandydata za zgodnosc z oryginatem kopie dokumentu

potwierdzajacego znajomosc jezyka polskiego, o ktorym mowa w ustawie z dnia 7

pazdziernika 1999 r. o jezyku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z pozn. zm.) -

w przypadku cudzoziemca.

7. Poswiadczon^ przez kandydata za zgodnosc z oryginatem kopie zaswiadczcnia

lekarskiego o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku kierowniczym.

8. Oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy sie postepowanie

o przestepstwo scigane z oskarzenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne.

9. Oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne

przestepstwo lub umyslne przestepstwo skarbowe.

10. Oswiadczenie, ze kandydat nie byl 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 2018 r. poz. 1458 z pozn. zm.).

11. Oswiadczenie o dopelnieniu obowiazku, o ktorym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy

z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organow

bezpieczenstwa panstwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych dokumentow (Dz. U.

z2019 poz. 430) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia

1972r.

12. Poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie aktu nadania

stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w przypadku

nauczyciela.



13. Poswiadczonq przez kandydata za zgodnosc z oryginaiem kopie karty oceny lub

ocen? dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela i nauczyciela

akademickiego.

14. Oswiadczenie, ze kandydat nie byl prawomocnie ukarany kara dyscyplinarnq,

o ktorej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta

nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z poxn. zm.) lub art. 276 ust. 1 ustawy

z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1668 z pozn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.

15. Oswiadczenie, ze kandydat ma pelnq zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta

z pemi praw publicznych.

16. Oswiadczenie o zapoznaniu si$ z klauzula informacyjnq. stanowiaca zal^cznik do

ogloszenia.

Na za_danie organu prowadz^cego publiczn^ szkole, kandydat jest obowiazany

pr/edstawic oryginaly powyzszych dokumentow.

Wszystkie sporzadzone osobiscie przez kandydata dokumenty powinny bye przez

niego wtasnoreeznie podpisane, a w przypadku kopii posiadac podpisana przez kandydata

klauzule: ,,stwierdzam zgodnosc z oryginaiem" wraz z data skladania oswiadczenia.

HI. Skladanie ofert:

1. Oferty nalezy skladac w zamknietych kopertach z podanym adresem zwrotnym

i numerem telefonu kandydata oraz dopiskiem: ^Konkurs na stanowisko dyrektora

Szkoty Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrowku" w sekretariaeie

Urzedu Gminy w Ostrowku, Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek do dnia 7 czerwca

2019 r. dogodz. 15.00.

2. Dopuszcza si? skladnie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna

bye opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierac elektroniczne kopie

dokumentow wymaganych jako zalaczniki do oferty.

3. Oferty zlozone po terminie nie beda rozpatrywane.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Wojta Gminy Ostrowek.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostan^

powiadomieni indywidualnie.

6. Szczegoiowe informacje dotycz^ce konkursu b^da udzielane w Urzedzie Gminy

w Ostrowku - tel. 43 8415026.



Zatacznik do ogloszenia- klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotyczqca przetwarzania danych osobowych w konkursie
na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego

w Ostrowku, dla ktorej organem prowadz^cym jest Gmina Ostrowek

Na podstawie art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1 ze zm.) informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych zlozonych w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrowku jest Gmina Ostrowek reprezentowana
przez Wojta Gminy Ostrowek z siedzib^ w Ostrowku 95, 98-311 Ostrowek, tel.
43 841 5026.

2. Inspcktorcm Ochrony Danych jest Pani Magdalena Gaieza, z ktor^ mozna
kontaktowac si? pod adresem e-mail: iodo@poczta.fm lub tel. 43 841 50 26 wew. 128.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bed^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
zgodnie z przepisami prawa, ktore okresla ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oswiatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z pozn. zm.), rozporzadzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na
stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej,
publicznej szkoly ponadpodstawowcj lub publicznej placowki oraz trybu pracy
komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) w celu wylonienia w drodze
konkursu kandydata na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej im. rotmistrza
Witolda Pileckiego w Ostrowku.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedzie komisja konkursowa powolana
przez Wojta Gminy Ostrowek.

5. Pani/Pana dane osobowe bed^ przetwarzane przez okres niezbedny do rcalizacji celu
przetwarzania oraz przez okres wynikaj acy z przepisow w sprawie instrukcj i
kancelaryjnej i zakresu dzialania archiwow zakladowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dost^pu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania,
usuni^cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofni^cia zgody (w
dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosc z prawern przetwarzania), jezcli
przetwarzanie odbywa sie na podstawie zgody, ktorego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnieciem.

7. Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r.



Pani/Pana dane osobowe nie bcda^ przekazywane do paiistwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej, nie bedq. przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda^
profilowane.
Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym a takze
warunkiem zawarcia umowy, w przypadku kandydata, ktory zostanie wybrany
wprocesie naboru. Jest Pani/Pan zobowiazana/y do ich podania. Konsekwencj^
nicpodania danych osobowych jest odrzucenie oferty aplikacyjnej,

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze zapoznalam sie /zapoznaiem sie* z klauzul^ informacyjn^
pr/elwarzania danych osobowych w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej
im. rolmistrza Witolda Pileckiego w Ostrowku.

(podpis kandydata)

*niewtaSciwe skreslic


