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z dnia l? 
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2016 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Woli Zgłobieitskiej.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o Samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art.36a ust. 2 ustawy
z dnia 7 wrześnla 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156
Zę Zm.) oraz $ l Rozporządzęnia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora
publicznej szkoĘ lub publicznej pIacowki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 ze zm.),

Burmistrz B oguchwały po stanawia co następuj e :

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

$2
Ustalió treść ogłoszenia o konkursie jak w załączniku do niniejszego
zarządzenia.

$3
Zamieścic informację o ogłoszeniu konkursu na stronie internetowej gminy
B oguchw ała i na tablicy o głoszeń w Urzędzie Miej skim w B oguchwale.

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

$s
Zaruądzenie wchodziw Życie z dniem podjęcia.
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Burmisgza Boguchwaly
z dnialTczerwJa 2016 r.

OGŁOSZENIE o KONKURSIE

Burmistrz BoguchwaĘ

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko:

Dyrektora SzkoĘ Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej.

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

l ) ukończyła studia magisterskie bądŹ studia pierwszego stopnia lub studia wyŻsze zawodowe i posiada
przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

2) ukończyła studia wyzsze lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny zza\<resu
zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staŻpracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staz pracy
dydaktycznej na stanowisku nauczyc iel a akademickiego,

4) uzyskała:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okręsię ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego * poz1'tywną ocęnę pracy W okresie ostatnich czterech lat pracy

w szko|e wyższej
-przed przystąpieniem do konkursu na Stanowisko dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. l ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. - Karta

Nauczyciela (i.t' DZ.U' z2014 r') poz. 191 zpóźtt. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą
dyscyplinarną, o której mowa w art. I40 ust. 1 ustawy z dnia27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyŻszym (.t. Dz.U' z2012r.,poz.572,zpóźn. zm.) oraznietoczy się przeciwko niej postępowanie
dyscyplinarne,

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarŻenia publicznego;
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowanięm środkami publicznymi, o których

mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dtia )'7 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych c.t'DzU. z2013 r.,poz.168 zpóźn. zm.).

II. oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:.

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

potwierdzającego tożSamo ść oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej' zawierający w szczególnoŚci informację o:

- stażu pracy pedago gicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
4) oryginały lub poświadcZorrc przęZ kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających

posiadanie wymaganego stazu pracy' o którym mowa w pkt. 3'
5) oryginały lub poŚwiadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających

posiadanie w)'lnaganego wyksŹałcenia' w tym dyplom ukończenia studiów wyŻszych lub świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych z zakręsu zarządzania albo świadęctwo ukończenia kursu
kwałifi kacyj ne go z zakresu zar ządzania o światą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierown iczym, wydan e przez lekar za medycyn y pracy,
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7) oświadczenie, Że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicmego lub postępowanie dyscypIinarne,
8) oŚwiadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, Że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami

publicznymi, októrym mowaw art.31 ust. 1pkt4 ustawy zdnia17 grudnia 2004r. o odpowiedzia|noŚci za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (J.t. DZ.U. zŻ013 r.,poz. 168 zpóźt. zm.),

l0)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 dyektora publicznej szkoły,

l l) oryginał lub poświadczona przęz kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

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

13) oświadczenie, Że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26stycznia1982r.-KartaNauczycielaQ.t.Dz.U,z2014r.,poz. I91 zpóźn. zm.)lubwart. l40ust. 1

ustawy z dnia2] lipca 2005 r' - Prawo o szkolnictwie wyŻszym (.t. Dz. U. z2012 t.' poz' 572 zpóźn. zm.)
- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, ze kandydat wyraŻa zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych |.t. Dz. U. z 20|5 r., poz. 2135 z późn. zm.)
w celach przeprowadzęnia konkursu na stanowisko dyrektora.

IIl. 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, 11, 1Ż.

IV. oferty naleŻy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu
oferenta i dopiskiem ,'Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej''
w terminię do dnia 6 lipca włącznie 2016 r. w Biurzę obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Boguchwale,
u|. Doktora Tkaczowa 734, w dniach i godzinach pracy urzędu'

V. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Boguchwały'

vI. o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni
indyrłidualnie.
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