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OGŁOSZENIE o KONKURSIE
Burmistrz Boguchwały

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

Szkoły Podstawowej im. ks. Jana'fwardowskiego w Zarzeczu"
I. Do konkursu może przystąpić:

l' osoba będąca nauczycielem mianorvanym lub dyplomowanym' która spełnia łącznie następujące
wymagania :
1) ukończyła studia rnagisterskie bądŹ studia pierwszego stopnia lub studia wyŻsze zawodowę i posiada
przygotowanie pedagogiczne lub ul<ończyła l<olegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków
obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2) ukończyła studia wyzsze lub studia podyplonrowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny zzatłesu

zarządzania oŚwiatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalęnia nauczycieli;
staŹ pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy
dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akadernickiego;

3) posiada co najmniej pięcioletni

4) uzyskała:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) poz1,tywną ocenę dorobku zawodowego w olaesie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozy.tywną ocenę pracy W okręsie ostatnich cztęręchlatpracy
w szkole wyŻszej
- przed przystąpieniem do konkr:rsu na stanowisko dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotnę niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6) nie była karana karą dyscyplinarną o której mowa W art. 76 ust. 1 ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. - I(arta
Nauczyciela (Dz.U. z2006 r' Nr 97, poz. 674 zpożn' zm'), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą
dyscyplinarną o której lTlowa w art. l40 ust. l ustawy z dnia2'/ lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyŻszym (Dz.U. Nr 164, poz' 1365' zpożn. zm') oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie

dyscyplinarne;

7) nie była skazana prawomocnyrn wyrokiem za umyŚlne przestępstwo lub umyślneprzęStępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko rriej postępowanie o przestępstwo Ścigane z oskarżęnia publicznego;
9) nie była karana zakazetn pełnienia lunkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym

l pkt 4 ustawy zdnia1] grudnia 2004r. o odpowiedzialności zanaruszęnię dyscypliny
finansów publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z2013 r.' poz. 168).

mowa w art. 31 ust'

2. osoba niebędąca nauczycielem, lrtóra spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym Że wymóg ten nie dotyczy obyłvateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw członkor,vskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) _ stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz l(onfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia rnagistersl<ie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staŻ pracy, W tym co najmniej dwuletni staŻ pracy na
kierowniczym;

stanowisku

4) ma pełną zdolnośĆ do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwl<o niej postępowanie o przestępstwo ściganez oskarŹenia publicznego lub

6)

postępowanie dyscyplinarne,

spełnia wymagania określonęw ust. 1 pkt'2, 5,7 t 9.

oferty osób przystępujących do lronkursu powinny zarł.ierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2) poświadczone1 przez kandydata za zgodnośc z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu
II.

potwierdzającego tozsamośćoraz poświadczającego obyłvatełstwo kandydata,

3) zyciorys z opisern przebiegu pracy zawodowej. zawierający W sZczególności informację o;

/

stazu pracy pędagogicznej - w przypadku nauczycie1a albo
stazu pracy dydaktycznej - w przypadl<u nauczyciela akademickiego, albo
* Stazu pracy' w t).łn staŻu pracy na stanowisku l<ierownicz).łl - w przypadku osoby niebędącej nauczycielęm,
4) oryginały lub poświadczonę przez kandydata za zgodnośćz oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie w}łnaganego stazu pracy, o lrtórym tnowa w pkt. 3,
5) oryginały lub poświadczonę prZęZ kandydata za zgodnoŚć z oryginałem kopie dokumentów potwierdza1ących
posiadanie W}Ąnaganego wyl<ształcenia, w tyln dyplom ukończęnia studiów wyŻszych lub świadectwo

-

ukończęnia studiów pod1plomowych
kw alifi kacyj

ne

go z zakresu zar ządzania

z

zakresu zarządzania albo Świadęctwo ukończęnia kursu

ośw i atą.

6) zaświadczęnielekarskię o braku

przeciwwsl<azań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
zez lekar za ln e dycyn y pracy,
7) oświadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarŻęnia
publicznego lub postępowanie dyscyplinar:rre,
8) oświadczenie, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiern za umyślne przestępstwo lub umyślne
ki erown

i

cz).łn, wydan e

pr

przestępstwo skarbowę,
9) oświadczenie, zę kandydat nie był karally zakazem pełnienia funkcji zwtązanych z dysponowanięm środkami
pub1iczn;'łni,októr1.mmowawar_t.31ust. l pkt4usta\YyzdniaI] grudnia2004r. oodpowiedzialności za
naruszęnię dyscypliny finansów publiczrrych (t.j. Dz. U. z2013 r., poz. 168),

10)oświadczenieodopełnieniuobor,viązku,ol<tór;.łnmowawar1.7ust'1iust.3austawyzdnia
78 października 2006 r. o ujawnianiu inforllracji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1

l)

Nr 63, poz. 425, z późn' zm,),
oryginał lub poświadczofta przez lrandydata za zgodnośćz oryginałem kopia aktu nadania stopnia

1'944-1990 oraz tręŚci tych dokumerrtów (Dz. \] ' z2001 r.

nauczyciela mianowanego lub dyplornowanęgo - w pl'zypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poŚwiadczoilaprzez karrdydata za zgodnoŚć z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny

dorobku zawodowego - w przlpadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, ze kandydat nie był karany karą dyscyplinamą o której mowa w arl. 76 ust' 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Kar1a Nauczyciela (Dz' U' z2006 r. Nr 97, poz' 614, zpóżn. zm.) lub w ar1. 140 ust. 1

ustawy z dnia2] lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164, poz' |365, zpóźn. zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akaderłickiego,
l4) oświadczenie, ze kandydat ma pełną zdolnośćdo czynnoŚci prawnych i korzysta z pełni praw publicznych w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
l5) oświadczenie, żę kandydat wyraŻa zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie Z ustawą z dnia
29 sierpnia 1991 r. o ochronię danych osobowych (Dz. U. z 2002 r' Nr 10l , poz. 926, z późn' zm.)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Wszelkie sporządzone osobiście przez karldydata c'lokulnenty powinny być własnoręcznie podpisane.
Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których
mowa w pkt.Il ppkt 2,4, 5, II, 12.
IV. ofefty naleŻy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem Zwrotn}m i dopiskiem ,,Konkurs na
stanowisko dyektora Szkoły Podstawowej im. l(s. Jana Twardowskiego w ZarzęC,zl" w terminię do dnia
l5 lipca 20l5 r. w Biurze obsługi I(lienta w Urzędzie Miejskim w Boguchwalę, ul. DoktoraTkaczowa 734,

w dniach i godzinach pracy urzędu'

V. Konkurs

przeprowadzi komisja l<onkursowa powo,łana przez Butmistrza Boguchwały"

VI' o terminie i

rniejscu przeprowadzenia postępowarria konkursowego kandydaci Zostaną powiadomieni

indyłvidualnie.
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