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ZARZĄDZENIE NR 6!/2016 ' łillt'i.:#

BURMISTRZA BOGUCHWAŁY

z dnia l'Tkwietnia Ż0t6 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SzkoĘ
Podstawowej w Woli Zglobierttskiej.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorżądzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 36a ust. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156
Ze zm.) oraz $ 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Z dnia
8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora
publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. 22010 r., Nr 60,po2.373 ze zm.),

Burmistrz Boguchwały postanawia co następuj e :

$1
ogłosió konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli
Zgłobieńskiej

$2
Ustalić treśó ogłoszenia o konkursie jak w załączniku do niniejszego
zarządzenta.

$3
Zamieścic informację o ogłoszeniu konkursu na stronie internetowej gminy
Boguchwałaina tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Boguchwale.

$4
Wykonanie zarządzęnia zleca się Dyrektorowi Wydziału Społecznego Urzędu
Miejskiego w Boguchwale.

$s
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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Załącznik

do Zarządzenia Nr 62120 l6
Burmistrza Boguchwały

z dnia ł}kwiętnta2016 r'

OGŁOSZENIE o KONKURSIE

Burmistrz BoguchwaĘ

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko:

" Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej.

I. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:

1) ukończyła studia magisterskie bądź studia pierwszego stopnia lub studia wyŻsze zawodowę i posiada
przygotowanie pedagogicznę lub ukończyłanauczycielskie kolegiumjęzyków obcych oraz posiada
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

2) ukoilczyła studia wyzsze lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakesu
zarządzania oŚwiatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staŻpracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staŻpracy
dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) uzyskała:
a) co najmniej dobrąocenę pracy w okresię ostatnich pięciu lat pracy lub
b) po4,tywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy

w szkole wyŻszej
- przed przystąpieniem do konkursu na Stanowisko dyrektora;
spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
nie była karana karą dyscyplinarną o której mowa w alt. 76 ust. l ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. _Karta
Nauczyciela (i.t. DZ.U. z2014 r.' poz. l91 zpóżn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą
dyscyplinarną o której mowa w art' l40 ust. 1 ustawy z dnia2l lipa 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyZSZym
(.t. Dz.U. z2012 r.' poz. 572, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których
mowawart.3l ust. 1pkt4 ustawy zdnia77 grudnia2004r. oodpowiedzialnoŚci zanaruszenie dyscypliny
finansów publicznych 0.t. DZ.U' z2013 r.,poz. 168 zpoźn. zm.)'

s)
6)

1)
8)
e)

II. oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:.

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2) poświadczonąprzez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu

potwierdzającego tozsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj ący w szczególnoŚci informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- staŻu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego'
4) oryginały lub poświadczor'e przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających

posiadanie wymaganego Stazu pracy, o którym mowa w pkt. 3'
5) oryginały lub poświadczonę prZęZ kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających

posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyp|om ukończenia studiów wyŻszych lub świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych z zal<ręsu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu
kwal i fi kacyj ne go z zakre s u zar ządzania o światą

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonyrvania pracy na stanowisku
kierowniczym, wydane przez lekar za medycyny pracy,



7) oświadczenia, Żę przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarŻęnia
publicznego lub postępowanie dyscypliname,

8) oświadczenia, Że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przęstępstwo skarbowę,

9) oświadczenia, Że kandydat nie był karany Zakazęm pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem Środkami
publicznymi, o którym mowa w afi' 3l ust. l pkt 4 ustawy z dnia l"7 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoŚci za
naruszeniedyscyplinyfinansówpublicznych Q.t.Dz.U.z2013r.,poz.168zpóŹn.zm.),

10)oświadczenieodopełnieniuobowiązku,októrymmowawart.7ust. 1iust.3austawyzdnia
18 paździemika 2006 r' o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944-1990 oraz treści tych dokumentów (.t. Dz. U. z 2013 r., poz, 1388 z późn. zm.) _ w przypadku
kandydata na dyrektora publicznej szkoły'

1l) oryginał lub poświadczona przęZ kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego |ub dyplomowanęgo'

12) oryginał |ub poświadczonaprzez kandydata zazgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, ze kandydat nie był karany karą dyscyplinamą o której mowa w art. 7 6 ust. 1 ustawy z dnia
26stycznia1982r. -KartaNauczycielaQ.t.Dz.U.z2014r.,poz. 19lzpóźn' zm.)lubwart. l40ust. 1

ustawy z dnia27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwię wyŻszym (.t. Dz. I]. z2012 r., poz. 572 zpóżn. zm.)
- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, Że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanle danych osobowych zgodnie Z ustawą z dnia
29 sierpnia 1991 r' o ochronię danych osobowych fi.t. Dz. IJ. z 2015 r., poz.2135 z późn. zm.)
w cefach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane'
Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których
mowa w pkt.Il ppkt 2,4,5, Il,12.

IV. oferty naleŻy składać w zamkniętych koper1ach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu
oferenta i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej''
w terminie do dnia l1 maja 2016 r. w Biurze obsługi Klięnta w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Doktora
Tkaczowa l34, w dniach i godzinach pracy urzędu.

V. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Butmistrza Boguchwały'

VI' o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci Zostaną powiadomieni
indywidualnie.


