
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

     Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale ogłasza konkurs 

na stanowiska: 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi  

w Boguchwale  

 Zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej Montessori z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Boguchwale (z gotowością objęcia stanowiska dyrektora  

po nabyciu kwalifikacji z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi) 

Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale powstała  

z przekształcenia Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale szczycącego się tytułem Szkoły 

Przyjaznej Utalentowanym Uczniom oraz przynależnością do wąskiej grupy gimnazjów  

w Polsce osiągających stanin 9. w każdym z obszarów egzaminacyjnych.    

Szkoła liczy 113 uczniów w strukturze organizacyjnej: 

 grupa Montessori (uczniowie klas 1 -3) 

 klasa 7. dwujęzyczna 

 cztery dwujęzyczne oddziały gimnazjalne 

Liczebność docelowa szkoły nie przekroczy 150 uczniów. Kadra pedagogiczna młoda, 

dynamiczna, z dużymi aspiracjami zawodowymi i naukowymi. 

Wynagrodzenie porównywalne z wynagrodzeniem na podobnych stanowiskach  

w szkołach samorządowych z możliwością szybkiego awansu niezależnego  

od posiadanego stopnia awansu zawodowego. 

Organem prowadzącym Szkołę jest Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego  

w Boguchwale. Zaprasza się kandydatów do składania ofert konkursowych. 

I. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem niezależnie  

od posiadanego stopnia awansu zawodowego. 

Od kandydatów oczekuje się: 

 wykształcenia wyższego (magisterium lub doktorat) z przygotowaniem 

pedagogicznym 

 akceptacji i identyfikacji z założeniami pedagogiki Marii Montessori 

 gotowości do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki Montessori 

 znajomości komunikatywnej języka angielskiego i gotowości jej potwierdzenia 

międzynarodowym certyfikatem 

 nastawienia na osiąganie sukcesów w dydaktyce i zarządzaniu szkołą 

 otwartości na innowacje i nowoczesne technologie 

 umiejętności posługiwania się pakietem biurowym office 

 skutecznego a jednocześnie przyjaznego zarządzania zasobami ludzkimi 



II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 

 

1. list intencyjny prezentujący motywację przystąpienia do konkursu  

i potwierdzenie gotowości rozwoju zawodowego 

2. CV wraz ze zdjęciem i danymi do kontaktu 

3. dyplom / dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje 

4. dyplom / świadectwo ukończenia formy kształcenia w zakresie zarządzania 

placówkami oświatowymi – nie dotyczy konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora 

5. koncepcję funkcjonowanie Szkoły 

6. oświadczenie o gotowości nabycia kwalifikacji z zakresu zarządzania placówkami 

oświatowymi (dotyczy kandydatów, którzy nie posiadają takich kwalifikacji) 

7. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki 

Montessori 

8. oświadczenie o gotowości potwierdzenia kompetencji językowych (język angielski) 

międzynarodowym certyfikatem (o ile kandydat takowego nie posiada) 

9. oświadczenie o niekaralności 

10. oświadczenie o niekaraniu karami dyscyplinarnymi 

11. zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych 

III. Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie 

podpisane. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest zobowiązany przedstawić 

oryginały dokumentów, o których mowa w pkt.II, ppkt. 3, 4. 

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, 

adresem zwrotnym, numerem telefonu oferenta i z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko 

dyrektora / zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej Montessori z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Boguchwale” w terminie do dnia 13 października 2017 włącznie w biurze 

administracji Szkoły – ul. Doktora Tkaczowa 146 (Pałac Lubomirskich - parter), 36-040 

Boguchwała, w godzinach pracy administracji. 

V. Konkurs poprowadzi Komisja konkursowa powołana przez organ prowadzący Szkołę.  

Konkurs przebiegał będzie w dwu etapach: 

 I etap – analiza dokumentacji konkursowej i kwalifikowanie do dalszego 

postępowania konkursowego 

 II etap – rozmowa kwalifikacyjna przed Komisja konkursową. 

VI. O zakwalifikowanie się do dalszego postępowania konkursowego oraz o terminie  

i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni 

indywidualnie. 

VII. Zastrzega się możliwość przerwania postępowania konkursowego na każdym jego etapie 

bądź też  unieważnienia wyniku konkursu bez podania przyczyny. 

         Organ prowadzący Szkołę 


