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z dnia 15 lipca 20 I 6 roku

oGŁoSZENIE

Wójt Gminy Jilstrząb dnia 15 lipca 20L6 roku oglLasza konkurs na kandydatana
stanowisko dyrektora nowo utworzonego Samorządowego Przedszkola Integracyjnego
w Gąsawach Plebańskich' dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jastrząb

I. Do koŃursu moze przystąpić osoba, która spełnia wymagania okreŚlone rozpoTządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań jakim
powinna odpowiadaó osoba ząmująca stanowisko dyrektora orazinnę stanowisko kierownicze
w poszczególnych typach publicznych szkół i todzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184
poz.1436 zpóź.zm.)

II. Kandydat przystępujący do konkursu składa oferlę zawierającą następujące wymagane
dokumenty:

uzasadnienie przystąpięnia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju
publicznego przedszkola,

poświadczotej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego
lub innego dokumentu potwierdzaj ącego tożsamośó oraz poświ adczającego
obywatelstwo kandydata,

zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej , zawierający w szazególności
informację o:
- staŻupracy pedagogicznej _ w ptzypadkl nauczyciela albo
- sttzupracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- staŻu pracy, w tym stazu pr acy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby

niebędącej nauczycielem,

oryginały lub poświadczone przez kandydata zazgodnośc z otyginałem kopie
dokumentów potwierdzającychposiadanie wymaganego stazu pracy o którym mowa w
w lit. c,

oryginały lub poświadczone ptzez kandydata za zgodność z orygtnaLem kopie
dokumentów potwierdzającychposiadanie wymaganęgo wykształcenia' w tym dyplomu
ukończenia studiów wyŻszych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomov,rychz
zakresu zarządzartia albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarządzania oświatą,

zaświadczęnie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowta i
opieki społecznej z dnia 30 maja 1996r w sprawie plzeprowadzenia badań lekarskich
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
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otzeczenlekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr
69 poz.332 zpoź. zm),

g) oświadczenie, Że ptzeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarŻenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne'

h) oświadczenie, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanychz
dysponowaniem środkami pubiicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia i 7gru dnia 2004 r. o odpowiedzialnośc i za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U.22013 r. poz.168 ),

j) oryginału lub poświadczonej przez kandydata zazgodnośÓ z oryginałem kopii aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku
nauczyciela,

k) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodnośÓ z otyginałem kopii kart oceny
pracy lub dorobku zawodowego - w przypadku nauczycielai nauczyciela
akademickiego,

1) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76
ust. 1 ustawy z dnia26 stycznraI9S2r. KartaNauczyciela(Dz.U.2014r.,poz.I9lz
poź. zm ) lub w art. l40 ust 1 ustawy z dnia27 lipca2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyŻszym (Dz. U. z2012t poz. 572 zpóź. zm.) _ w przypadku nauczyciela i
nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, ze kandydatmapełną zdolnośó do czynności prawnych i korzystazpełni
praw publ iczny ch _ w przypadku o soby niebędącej nauczycielem,

n) oświadczenie, ze kand y dat vłyr aŻa zgodę na przetwatzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą zdniaZ9 sierpńa1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z20I5 t.
poz.2l35 zpoźn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

IV. oferty naleŻy składaó w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem,,Konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola
Integracyjnego w Gąsawach P1ebańskich'', W terminie do 29lipca 2016r w pokoju Nr
15 Sekretariacie Urzędu Gminy w Jastrzębiu Pl. Niepodległości 5 do godz. 15.30.
Przy przesłaniu oferty pocztąliczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Jastrzębiu.
oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Konkurs przeprowadzi komisja koŃursowa powołana przęz Wójta Gminy Jastrząb.
o terminie i miejscu plzeprowadzęniakonkursu kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie w formie pisemnej.
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