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i]nia Ąb czcrwcźt Ż017 r.

sprawic: ogłoszcnia konkursu

ogólnokształcąccgo w l}oguchlvaIc.

na

stanowisko dyrcktora Liccum

Na podstawie art. 3 0 ust. 2 pkt 5 ustawy z.

<lnia 8 marca 1 990 roku
(t.j.
po'z.
l)z' U. l'2016 r.,
446 z'e z'm) otar' art. 36a ust.
o samorządzic gminnyrn
2 ustawy z dnl,a7 wrześnial991 roku o systcmic oświaty(t.1. Dz. U. zŻ016 r.,
poz. 1943 'z'e zm.) oraz $ l l{ozporządzenia Ministra lidukacji' Narodowej z dnia
8 kwietnia 2010 roku w sprawie regularninu konkursu na stanowisko dylektora
publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowcj
(Dz. U. 22010 r., Nr 60, poz. 373 ze zm.'|,
IJurlnistt'z l}oguchwal1 poslarlawia eo naslępLljc:

s1
Ogłosić konkurs na stanowisko dyrcktora l,iceurrr ()gólnokształcąccgo w
I}oguchrł,alc.

$2
Ustalić treśćogłoszcnia o konkursie

jak w

załączni\<u

do

niniejszego

z'arządz'enia.

$3
Zemiescic inlorrnację o ogloszeniu konkur'su na stl'onie illtel'nclowej glniny
I3oguohwała i na tablicy ogłoszcri w lJrzędzic Micjskirn rł, I]ogucl'rwalc.
'Ą4

Wykonanic r'arz'ądr'enia zlcca się I)yl'cktorowi Wydziału Społeczncgo Urzędu
Miejskiego w Boguchwale.
.,s5

Z'arządzenie wchodzi w życic z dnicrr'r pod.jęcia.

tsURMTSTNZ
mgr inż. Wi{spll: Dronka

Zalacztik
do Zatząclzcnia NI'łJ/20 l 7
Bultllistrza Boguchwał1,
z dnia ,11 czelrvca 201 7 r'.

oGł.osZI'NIla o KoNKt]RSIll
lJurmislrz lkrguchrvalv
oglasza konkurs na stano\r isl(0:

Dyrck1ora l,iccunr ogólnol<ształcąccgo rv Boguclrrvalc

l.

Do lionkursu możc pfz),st']pić osoba będącr nauczYciclcm nria11orvanYnl Iub dvplonrorrlnvnl, lilóra:

l)

ul(ończ)']a Studia magiStclskic i pLlsiaria plz)'gotorvanic pcclagoqicznc oraz posiada krvalitikacie
do zajmolvania stanou,isl(a nauczycicla rv clancj szliolc.
2) ul<otlczyla studia w)]żSZe lub studia podyplolnolvc z zakt'csu zat'zadzania albo kurs krvalifikac;'jnv z zalir'esu
zarządzania ośrviatą.ptolvaclzon1,zgoclIlie z przepisanri rv sprarvie placórvek doskonaIenia naucz),'cieli'
3) posiada co najmniej pięciolctni staż pl'acy pcdagogicznc'j na Stanolvisl(U nauczyciela lub piecioletni Staż prac}'
dydaktyczne.j na stanoNiskLr nauczyclcla altadcnrickicgo.
4) uzyskała:
a) co najlnnie.j dobla occnc pt'acv rv ol<lcsic tlstatnich pięciu lat prłcy lutl
b) poz)ł)'Wną ocenę dorobliu zl]llodolr'cgo rv olrlcsic oslatnicgo roku albcl
c) t'plz;'paclllLr naLtcz1'cicla akac1enl ick icgcl poZ)1}'\ula occnc p[ac) \ł olil'esie os1irtnicl] c21cl'cch lat pl'ac},
\.\,szkolc wyżsŻci
przcd prz)'s1ąpicnicnr do lionkut'su na stanowis](o c]rr'cktora. a lv plzr,paclku' o który'll Inor.l'a \\r art' 36a
LlSt' :l oliiz t]51' 3 Uslaw)' z c]nia 7 rvrzcśllia l99l r. o s\'stelnic ośiviaty. jczcli nic przepror.vadzono konkursu przed porvicrzcnicnr stano\\'iska d;'relitora;:
5) spelnia rvarunl<i zdro\\,olnc niezbeclne do riykonyrvania pracv na slano\risku kicrorvniczynr,
6) nie byla l<arana liat'i1 clyscyp linaI'ną' o kt(lt'cj nlorr'a \r an' 7ó Ust' l ustaw)' Z dnia 26 St)'c7nia lt)82 l' l(alta
Nauczycicla('t'Dz'U'l.2al6 r'.poz' 1379 Z'późl\' z]\1'), a lv prz1'padku nauczycielir akadcnlicliicgo kalą
d1sc}'plinarna. o którcj llorva w art' l40 uSt' ] USlawy Z dnia 2? lipca 2005 r' Prawo o szkolnictwie
W\'Ższyn'i (i.t' Dz'U. z)'016 r.. poz' l8,l2. 7.Póżll. z'li.) o:-azlnic tocz)'5ię przccilvlio niej postcpowanic
clyscvplinarne.
7) nie była skazana pratolnocltyltl w'u't'oliicltl za Ltlurślnc plzcs1ęps1rro lttb unl1ślneprzestępst\.vo s]iarborr'u:
8) nie toczy się przecirrlio nicj postępoił'anic o pl'Zcslępsllvo ścigal]c Z osliarżcnia publiczncgo:
9) nic b1'la karana zakirzcll pclnicnia l'unl<c_ji ził'iazan1ch z ciyspotlo*,anicnl śl-odkaInipLlbliczn1'nli. o kt(lrr'ch
nowa !v art' 3 l ust' 1 plit 'l usla$y Ż dllia l7 gruc1nia 2004 r' o odporr'icclz ialn ości za nat'uszcnic dysc),'pIin)'
finansów publiczn1'ch (i't' DZ't]' z 20l3 r''. poz. 168 z pózll' zll')'

II.

ol'crty osób

P

lzystępuj

ą

c)'c h

do lionliursu porr innt z:trvielłć:

l) uzasadnienic przystapicnia c1o lionkulsu olaz l<onccpcjc liltkc-jonorvania i rozrvoju szl<oly,
2) pośrviaclczontt pl'zez kandydata za zgoclnoścz ttl'-v'ginalclll kopię dorlodu osobistego lUl] inncgo dol(ulllclltll
ptltli icrdza_jqccgo toZSa1]]ość oraz pośrviac1czajaccgo ob),\\'a1clstwo l<andr'dłtł.
3) z;'cior;'s z o1liscnl pI'zebiclu prac1 zarrodorvc_j. zarl ict'a1ac1' rv szczcgtilności inlornlacjc o:
StaŻu pracv pcdagogicznej _ ll prz.vpaclku naucz)'cicla albrl

StaŻu pIacy d)'dal(t},czncj _ rl przr'padku llaucz},cicla akaclcnlicl<iego.
4) otyginaly lub pośr'viadczonc pI'zez kandydata Za Zgodność z or1'ginałeln l(opic Clokulnc]ltów potu ici'Cl7Ż]jacYch
posiadanie w\llaganego StaŻu pracy. o któr;,ln llolva rl pkt.3,
5) otyginaly lub pośrviac1czone przez kandydala za zgodnośćz oryginałcnl liopie dokttlllcIrtórv potrr ięrdZaj ących

posiadanic \!)'l1lagalrcgo wykSZtalccnia.

u]iończenia studiólv pod5'plolllorvycll
ktvali

1i

lrac1'j

lv t}lu

z

c1}plom ukoIlczcnia s1udiórv rvyzsz)'clr lub świadect\\,o
zaktcsu zalzadzatlia a]bo świadcctwoLlkoliczęnia kursLl

ncgo z zakresLl zarzadzallia ośr.viata.

ó) zaśrviadczcnic ]ckarsltię o btaliu przccirlrl'sliirzali Żdro\1'olll)'cl'] do \\.ykollvWania pt'ac1' na
kierorvniczynr, 1.1'clanc przez lcl<arza med;cyny pracy.

stanor.visliu

/
7) oświadczenie, że plzcciwko kandydatowi nię toczy się postępowanie o przęstępstwo ścigane z oskarŻenia

ptLbJioznego lub postępowanie dyscyplinarne.
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawonocnym wyrokienr za umyś1neprzestępstwo lub umyślne
prZęstępstwo skarbowc,
9) oświadczcnic, że l(andydat nic był karany zakazenl pcJnicnia l'unkcji zrviązanych z d1'sponorvaniem ślodkami
publicznynli, o któfylll llowa w al1' 3l ust' l pkt 4 Ustawy z dnia l7 gr'udnia 2004 r' o odpowiedzialności za
naluszenie dyscypliny tinansórv publicznych (i.t. Dz.U'z2013 r., poz. ló8 zpóżn' z'ln.),

l0)oświadczęnięodopehieniuobowiązku,ol(tórymmowaWaI1.7ust']iust'3aUstawyZdnia

J8 paŹdzicr'nilra 2006 r' o ujawnianiu inlbrlnacji o dokun]e]]tach olganów bczpięczeńStwa pańStwa Z ]at
1944-1990 oraz trcści tych dokunlentórv (j.t' Dz' U' z20|6 r.^ poz'' 1721 z póżtl. l'ltl.) - lv przypadlitt

kandydata na dyreklora publiczncj szltoly.

J1) oryginat lub poświadczona pIZęZ kandyC1ata Za Zgodnośćz oI'yginalenr kopia aktu nadarria stopni;i
nauczyciela mianorvanego lub dyplomorvanego,

]2) oryginał Iub poświadczona przez kandydata za ZgodnoŚć z oryginalenl kopia kany oceny placy lub oceny
dolobku zarvodowego - w przypadku nauczyciela inauczyciela akademickiego,
l3) oświadcŻenię,Że kandydal nie byl karany karą dyscyplinarną. o któręi lnowa w art. 76 ust' l ustawy z dnia
26 stycznia l982 l' - I(ańa Nauczycicla 0.l. DZ. I'J' z2016 r., poz'. 1319 z póź'n. zln') lub w afi. 140 u51' ]
Ustawy Z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szl(olnictwie Wyższyrrr 0't. Dz'' U. zŻ016l., poz. 1842 ze Z11.)

- w przypadku nauczyciela i nauczycicla akaclcmickicgo,
14) oświadczerrie' Żę kandydat wyraŻa zgodę na pfzctwalzanie danych osobolvych zgodrrie z ustawą Z dnia
29 sierpnia 1997 r'' o ochlonic danych osobor.vych Cl.t' DZ' U' z 2016 r., poz. 922 Z póżn. 7:m')
rv ceIach przeprorł'adzenia ]<onkulsu ]'ia Stano\,visko dyrektora'

llI.

WsZelkie sporządzone osobiście przez kandydata doku]ncnty porvinny być rvłasnoręcznie podpisanc'
l(and}'cla1 jcst obowiąZany plzedstawić oryginały dokullel]tów, o ](tóIych

Na Żądanie organu prowadzącego
nrorva rv pkt.ll ppkt 2,4, 5. 11. 12.

IV. ofęI1y należy skladać W Zankl]iętych kopeńach z podanynr inricnicnr' nazwiskicm' adrcscn Zwrotnym,
numercm tclcfonu ofcrcnla idopisliierrr '.Konl(Llls na Stano\Yisl(o dyreklola l,iceunl ogólnokszta'lcąccgo w
Boguchrvale'' W tcrlninie do drria 7 lipoa 2017 r. w]ącŻnic. w Biulze obslugi K]jęnta li'Urzędzie Miejskirn w
Boguchrvale' u]. Doktora Tkaczor.la l34, w dniach i godzinach pracy urzędu'

V.

Konkurs przeplorvadzi l<onlisja konkursorva powolana plzez Bunnistrza Boguchrvaly.

vI. o tęlnrinie inliejscrr

pi'zcprorvadzenia poStępowania konkursorvcgo kandydaci Zostana poWiadon']lcnl

indywidualnie.
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