
ZARZA^DZENIE NR 32/2016
WOJTA GMINY OSTROWEK

7 dnia 26 Hpca 2016 r.

w sprawie ogloszenia konkursu na na kandydtata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkory
Podstawowej w Janowie

Na podstawie art. 36a ust. I i 2 w zwia^zku z art 5c pkt 2 ustawy z dnia 1 wrzesnia 1991 r. o systemic
oswiaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35: 64, 195, 668 i 1010) oraz § 1 rozporz^dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrcktora publicznej szkoly lub publicznej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010
r. Nr 60 poz. 373, z 2011 r. Nr 254 poz. I 525) zarzajdzam, co nast^puje:

§ 1. 1. Oglasza sie- konkurs na kandydata, na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkory Podstawowej
w Janowie

2. Tresc ogtoszenia o konkursie. o ktorym mowa w ust. I okresia zal<\cznik nr 1 do zarza,dzenia.

§ 2. Zarza,dzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wqjt Gminy

/szard Turck

Id: 3136342A-D5EB-4CFA-98D7-8109B600273C. Podpisany Strona I



Zatqcznik nr 1 do Zarza.dzenia Nr 32/2016

Wojta Gminy Ostrdwek
zdnia26.07.2016r.

Wojt Gminy Ostrowek

ogtasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoty Podstawowej w Janowie ,

98-311 Ostrowek, pow. wieluriski, woj. todzkie

1. Do konkursu moze przystqpic osoba, ktora spetnia wymagania okreslone w §1, §2 i §5

oraz w §10 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pazdziernika 2009

r. w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiadac osoba zajmujqca stanowisko

dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczegolnych typach publicznych

szkot i rodzajach publicznych placowek( Dz.U. Nr 184, poz. 1436 i z 2011 r. Nr 254

poz. 1526).

2. Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 4 rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8

kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publiczne]

szkoty lub publicznej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60,

poz. 373 i z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) oferty osob przystQpujqcych do konkursu

powinny zawierac:

a) uzasadnienie przysta.pienia do konkursu wraz z koncepcja. funkcjonowania i rozwoju

publicznej szkoty,

b) poswiadczonq przez kandydata za zgodnosc z oryginatem kopiq dowodu osobistego lub

innego dokumentu potwierdzaja_cego tozsamosc oraz poswiadczaj$cego obywatelstwo

kandydata,

c) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajqcy w szczegolnosci informacj^ o:

• stazu pracy pedagogicznej - przypadku nauczyciela albo

• stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

• stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie

btjdtjcej nauczycielem

d) oryginaty lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginatem kopie

dokumentow potwierdzajqcych posiadanie wymaganego stazu pracy, o ktorym mowa w

lit. c,

e) oryginaty lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginatem kopie

dokumentow potwierdzajqcych posiadanie wymaganego wyksztatcenia, w tym dyplomu

ukohczenia studiow wyzszych lub swiadectwa ukohczenia studiow podyplomowych z

zakresu zarzqdzania albo swiadectwa ukohczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu

zarzqdzania oswiatq,



f) zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazah zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku kierowniczym,

g) oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy sie_ poste.powanie o przeste_pstwo
scigane z oskarzenia publicznego lub poste_powanie dyscyplinarne,

h) oswiadczenie, ze kandydat nie byt skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne

przeste.pstwo skarbowe,
i) oswiadczenie, ze kandydat nie byt karany zakazem petnienia zakazem petnienia funkcji

zwigzanych 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 2013 r. poz. 168)

j) oswiadczenie o dopetnieniu obowiayku, 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 2013 r.,
poz. 1388 oraz z 2016 poz. 178),

k) oryginat lub poswiadczona^ przez kandydata za zgodnosc z oryginatem kopitj aktu nadania

stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
I) oryginat lub poswiadczon$ przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopiQ karty oceny

pracy lub oceny dorobku zawodowego -- w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,

m) oswiadczenie, ze kandydat nie by! karany kara, dyscyplinarn^, o ktorej mowa w art. 76 ust.

1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191, z pozn.
zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym

(Dz.U z 2012 r. poz. 572, z pozn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela

akademickiego,

n) oswiadczenie, ze kandydat ma petna. zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z petni
praw publicznych - w przypadku osoby nie btjd^cej nauczycielem,

o) oswiadczenie, ze kandydat wyraza ^god^ na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z

ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz.
2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora.

3. Oferty nalezy sktadac w sekretariacie Ur/e.du Gminy w Ostrowku, 98-311 Ostrowek, pow.
wieluriski, woj. todzkie I pie_tro pok. Nr 6, tel. 0 43 8415026, w zamknie.tych kopertach z

podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko

Dyrektora Publicznej Szkoty Podstawowej w Janowie", w terminie do dnia 18.08.2016 r. do
godz. 11°°.

4. Ogtoszenie o konkursie zamieszczone jest na stronie internetowej organu prowadzqcego:
www.ostrowek.bip.Rminajjl oraz na tablicy ogtoszeh Urztjdu Gminy w Ostrowku.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powotana przez Wojta Gminy Ostrowek.

O terminie i miejscu przeprowadzenia post^powania konkursowego kandydaci zostana_
powiadomieni indywidualnie.
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