
Załącznik
do Zarządzenia Nr 3212018

Wójta Gminy JaStIZąb

z dnia 14 maja 201 8r.

oGŁoSZENIE o KoNKURSIE NA KANDYDATA NA STANowIsKo
DYRI'KToRĄ sZKoŁY

Wójt Gniny Jastrząb dnia 14 maja 2018 roku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora:

Publicznej SzkoĘ Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu,
1' organ prowadzący: Gmina Jastrząb'

2. Nazwa i adres placówki ośWiatowej 
' 
której dotyczy konkurs:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu'
ul. T. Kościuszki 51B' 26-502 Jastrząb.

3' Do konkursu moze przystąlić osoba, któIa spełnia wymagania określone w $ 1, 2 i 6

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań'
jakim powinna odpowiadaó osoba Zajmuj ąca stanowisko dyrektora oraz innę stanowisko
kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole
ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz.I59'7)
3.1' Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola' publicznej szkoły podstawowej
i publicznej szkoły por-radpodstawowej Zwanycl] dalej ',szkołami", oraz publicznej placówki
noŻe zajmowaó nauczyciel mianowany lub dyplomowar-ry, który spełnia łącznie następujące

wymagania:
1) posiada wykształcenie WŻsze i t1'tuł zawodowy magister, magister inżynier lub
IóWnorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danym przedszko1u. szko1e 1ub placówce;
2) ukończył studia w)'ższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzan|a albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzanla oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprarł ie
p1acówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż placy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pięcioletni staŻ pracy dydaktycznej na stanowiSku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) poz1.tywlą ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego- poz}'tywną ocenę pracy w okresie ostatnich
cztęrech lat pracy w Szkole wyzszej
- przed przystąpienięm do koŃursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa
w ań'63 ust. 11 i 12 ustawy z dniLa 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe, jeżeli nie
przeprowadzono konkursu- przed powierzenient stanowiska dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne tliezbędne do wykon;wania pracy na stanowisku
kierowniczym;
6) ma pehą zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;



/
7) nie b1ł pl'arvomocnie ukarar-ry karą dyscyplinarną o której mowa w art.76 ust. l ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189), a w przypadku
nauczyciela akademickiego- karą dyscyplinarną o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 21 lipca 2005r. _ Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz' 1842, z pożn.

Zm''), oraz nie toczy się przeciwko nięmu poStępowanie dyscyplirrarne;

8) nie był skazany prawomocnym rvyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
prZestępStwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przęstępstwo ścigane z oskarżenia
publioznego;

l0) nie był karany zakazenr pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o których mowa w afi. 31 ust' l pkt. 4 ustawy z dnia i7 grudnia 2004r'

o odporviedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 20l7r.
poz.l i I l)r
11) rł' przypadku cudzoziemca- posiada Znajomość języka polskiego poświadczoną na
zasadach określonych w ustawie z dnia 7 pażdziernika 1999r. o języku polskim (Dz. U' z
201 lr. poz. 224 i 455, z2015r' poz' 1132 oraz zŻ01Jr. poz. 60).

3.2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalrrego.

oraz stanowisko dyrektora prrblicznej szkoły podstaił'owej' z wyjątkiem szkoły podstawowej

specjalne.j. moŻe zajn-rowaó równieŻ nauczycieI nrianorł'any, który:

l) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inŻynier lub równorzędny, oraz
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danyrn

przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
2) spełnia wymagania określone w pkt 3.l. ppkt 2-l l
j.3' Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola' publicznej szkoły i publicznej placówki
cllrrz zespołu ptrblicznych plzedszkoli" publicznyclr szkół lLrb publicznych placówek rnoŻe

zajnowac osoba niebędąca nauczycie1en' która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym Że wymóg ten nie dotyczy obywateli państiv

członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o

Wolr.rym Flandlu (EFTA)- stlon umo\\'y o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
K,_'n I'edcr'acji Szrł a.|carsk icj :

2) posiada wykształcenie wyŻSze i tytrrł zawodowy magister' magister irrżynier lub
rórvnor'zędtiyl

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy' w tym co najmniej dwuletni Staż pracy na
stanowisku kierowniczym;
4) lrie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarŻenia
publicznego iub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wynragania określotre w pkt 3.1. ppkt 2,5'6'8'l0 i 1 1



1. Zgodnie z $ 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Mir'ristra Edukacji Narodowei z dnia 11 sierpnil
2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko clyrektora publicznego przedszkola,
ptrblicznej szkoły podstawowej. publiczne.| szkoły ponadpodstawowej lub publicznc.i
placór'r k i oraz trvbll pracy komisj i konkursowej (Dz. U . z 20l7r. poz. 1587 )'
oferĘ osób przystępujących do konkursu powinny zawierać rvymagane dokumenĘ:

a) uzasadlrienie przystęienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoj Lr

ptlblicznej szkoły,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej' zawierający w szczególności informację o:

- StaŹU placy pedagogicznej - w przypadku rrauczyciela albo
_ staŻv pfacy dydaktycznej _ w przypadku rrauczyciela akademickiego, albo
_ staŻu pracy' w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczyn - w przypadku osoby
niebędące j nauczycie1em,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- inię (imiona) i nazwisko.
- datę i nliejsce urodzenia.
- ob1.'watelstrvo.

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencj i),

d) poświadczone pfzez karrdyclata za zgodtlość z oryginałem kopie dokunrentów
potwierdzaj ących posiadanie wymaganego staż]"l pracy, o którym mowa w lit' b: świadectw
prac,v. zaświadczęń o zatrudnieniu 1ub innycl-r dokumentów potwierdzaj ących okres
zatrudnienia.

e) pośrviadczone przez kandydata za zgodność z oryginałeln kopie dokurnentórv
potrvierdzaj ących posiadanie wymaganęgo wykształcenia, w tyn dyplonu ukoIiczellia
studiów wyŻszych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowycl-r z zakresu
z'arządr'anh albo śrł'iadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zahesu zarządzania

ośrvia1i1.

1) pośr.viadczoną przeŻ kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu
potu'ierdzaj ącego zrrajon-rość języka polskiego, o któryrn nlowa w ustawie z dnia
7 paŹdziernika 1999r. ojęzyku polskini ( Dz.U. z 2011r. poz. 2Ż4 i 455'z2015r. poz. II32
orazzŻ)IJt'' poz' 60) _ w przypadku cudzozietrrca'
g) poświadczont1 przez kandydata za zgodr-rość z oryginałem kopię zaświadczenia 1ekarskiego

o braku przecilł'wskazań zdrowotr-rych do wykorrywania placy na stanowisku kierowniczytl-r
rłłdanego zgodnie z lozpolządzeniem Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 nraja

l99ór w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników. zakresu profilaktyki opieki
zdrowotnej nad pracowrrikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przelvidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U . z Ż016t ' poz 2067),
h) oświaclczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo

ścigane z oskarŻenia publiczriego Itrb postępowanie dyscyplinarne,
i) ośrłiadczenie. Że kandydat nie był skazalry prawomocnym wyrokiem za unryślne
plzestępst\vo lub ulyślne przestępst\Ą'o skarbowe,
j) tlświadczenie, że kandydat nie był karany zakazęm pehrienia funkcji związanych
z dysponowaniem śr'odkami publiczn.vmi' o którym mowa w art.31 rrst'1 pkt 4 ustawy z dnia



17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. 2 201,7 r. poz. 1,3 11),

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku' o którym mowa w afi.7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia
18 paŹdziernika 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
pirństwa z \at 1944 1990 oraz treści tyclr dokumentów (Dz.U' z2016r' poz. |721 z póżn.

zm.)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1

sierpnia 1972r.,

1) poświadczoną przez kandydata za zgodnośó z oryginałem kopię aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplornowanego - w przypadku nauczyciela,
nr) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub
oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie' że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną o której
nlowa w an. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karla Nauczyciela (Dz. U. z 201T.
poz. l 1 89, z poźn.zm.) lub w afi. 140 ust. 1 ustawy z dnia 2] lipca 2005r. Prawo
o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2016r' poz. 1842' z pożn' zm.) _ w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego,
o) oświadczenie. Źe kandydat na pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
praw pubiicznych.

5. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie
podpisane. Kserokopie oryginałów dokunentów winny być potwierdzone przez kandydata
za zgodność z oryginałem.
Zgodnie z $ 1 ust.4 rozporządzenia w sprawie regulaminu konłursu na stanowisko dyrektora
publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji koŃursowej na żądarrie

organu prowadzącego placówkę kandydat na dyrektora jest zobowiązany przedstawić

oryginały następu.iących dokumentów:
- świadectw pracy' zaświadczeń o zatrudnięniu lub innych dokunentów potwierdzaj ących
okres zatrudnienia.
- świadectw. dyplorr'rów potwierdzaj ących posiadanie wymaganego wykształcenia,
- dokumęntu potwierdzaj ącego znajomość języka po1skiego - w przypadku cudzoziemca,
_ zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazń zdrowotnycl-r do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
- aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku
nauczyciela.
- harty oceny pracy iub dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego.



6' oferĘ należy składaó w zamknięĘch kopertach osobiście |ub listem poleconym
z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz z dopiskiem
,, Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej SzkoĘ Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu'' w terminie do dnia 29 maja 2018r. do godz. l5.30
w sekretariacie Urzędu Gminy w Jastrzębiu' Pl. Niepodległości 5' 26-502 Jastrząb
(pokój nr 15)- decyduje data fakĘcznego wpĘwu do Urzędu.
ol'erty' które wpĘną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Nie nrzewiduie się skladania ofert droga elektroniczna.

7' Korrkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta
Grniny Jastrząb'

t]' o terminie i niejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomierri

ind; r.łitJualnie w lormie pisemnej'

9' Dodatkowych informacji udziela: Aneta Ziołczyiska, Inspektor ds. oświaty w Urzędzie
Grnil-ty w Jastrzębiu tel. 48 6284098.

wOllt GMINV,E
Andrzej Brucha


