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Wóit Gminy Jastrząb
ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowei w Woli Lipienieckiej

I. Do konkursu moŻe przystryió nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące
wymagania:

1) ukońcrył:
- studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danej szkole lub;

- studia pierwszego stopnia lub studia wyŻsze zawodowę i posiada przygotowanie
pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium jęryków
obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska naucryciela w danej szkole;

Ż)ukończył studia wższe lub studia podyplomowezzakresuzarządzaniaalbo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie zprzepisami w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni stłżpracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pięcioletni staŻpracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w prrypadku naucryciela akademickiego _ pozylywną ocenę pracy w okresię ostatnich

cztereęh lat pracy w szkole wyŻszej
- przed prrystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, aw przypadku , o którym mowa
w art.36a ust. 4 oraz ust.3 ustawy z dnia 7 września l99lr. o systemie oświaty, jeżeli nie
przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie byłkarany karądyscyplinarną, o któĘ mowa w art.76 ust. l ustawy zdnia26 sĘcmia

l982r- Karta Nauczyciela (Dz. U. zŻ006r Nr 97 poz. 674, z póź. zm.), a w przypadku
nauczyciela akademickiego _ karądyscyplinarną o któĘ mowa w art. l40 ust.1 ustawy zdnia
27lipca2005r- prawo o szkolnictwiewyŻszym(Dz.U. Nr 164 poz.1365,zpóźn.zm.),oraz
nie toczy się przeciwko nięmu postępowanie dyscyplinarne ;

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnięnię;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji rwięarrych z dysponowaniem środkami publicznymi,

o którym mowa w art. 31 ust.lpkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności
7anaruszenie dyscypliny finansów publicznych l Dz.U. z2005r Nr 14 poz.1l4zpóż. zm.l
lub w art.l47 ust.l pkt 4 ustawy zdnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003r.Nr 15 poz.l48,zpóź. zm.)

II. Do konkursu moze przystąpić osoba niebędąca nauc4ycielem która:
1) posiada obywatelstwo polskie, zĘm żelYymóg ten nie doĘczy obywateli państw

członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia w
Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim obszarzę Gospodarczym oraz
Konfederacj i Savaj carskiej,

2) ukoirczyła studia magisterskie'
3) posiada co najmniej pięcioletni staŻpracy, w tYm co najmniej dwuletni staz pracy na

stanowisku kierowniczym,
4) ma pełnązdolnośó do czynności prawnych i korąysta zpraw publicznych,
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o

ubezwłasnowolnienie,
6) spełnia wymagania określone w $ 1 pkt 2,5,7 i9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

zdniaT7 paździemika 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadaó osoba
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach
publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436)



III. oferly osób przystępujących do konkursu powinny zawieruć:

a) uzasadnienie prrystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznej
szkoĘ,

b) poświadczonej ptzezkandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub
innego dokumentu potwierdzającego tozsamość oraz poświadczającego obywatęlstwo
kandydata,

c) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej _w przypadku nauczyciela albo
- stilŻul pracy dydakĘcznej _ w przypadku naucryciela akademickiego, albo
- stażu ptacy, w tym stuŻupracy na stanowisku kierowniczym_ w przypadku osoby
niebędącej naucryc ielem,

d) oryginaĘ lub poświadczone przezkandydata za zgodnośó z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stazu pracy o którym mowa w lit.c,

e) oryginaĘ iub poświadczonąprzezkandydata za zgodnośó z oryginałem kopię dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w Ęlm dyplomu ukończenia studiów
wyŻszych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo
świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zaVłesu zarządzania oświatą

f) zaświadczenie lekarskię o braku przeciwwskazań zdrovłotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierownicrym wydane zgodnie zrozporządzeniem MinistaZdrowia i opieki Społecznej
z dnia 30 maja |996r w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników' zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w KodeksiePracy(Dz.U. z 1996r Nr 69, poz.33Ż ze zm),

g) oświadczenie,że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, posĘpowanie
dyscyplinarne lub postępowanie o ubenlrłasnowolnieni e

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

i) oświadczenie, Że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji ntiązanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. l pkt. 4 ustawy z dnia
17 grudnia Ż004 r.o odpowiedzialności zanarvszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz' U. z2005 r' nr 14, poz. l 14 z póżn. zm.), lub w art. l47 ust. l pkt. 4 ustawy z dnia
2ó listopada 1998 r. o finansach publiczrrych (Dz. U. z2003 r' Nr 15, poz. l48, zpóź. zm.),

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust. l i ust.3a ustawy
z dnia78 pużdziernika 2006r o ujawnieniu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-|990 oraz treści tych dokumentów lDz. U . z 2007r Nr 63
poz.425,zpóź. zm.l, L

k) oryginału lub poświadczonej przezkandydata za zgodnośó z oryginałem kopii aktu nadania
stopnia nauczycielamianowanego lub dyplomowanego - w przypadku naucryciela,

l) oryginału lub poświadczonej przezkandydataza zgodność z oryginałem kopii kaĘ oceny
pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o któĘ mowa w art.76
ust. l ustawy z dniaŻ6 sĘcznia 1982 r' Karta Nauczyciela (Dz. U. z2006 r. Nr 97,
poz.674 zpóź. zm.) lub w art. l40 ust l ustawy zdnia2T lipca 2005 r. _ Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr ló4' poz. 1365 zpóź. zm.) _w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolnośó do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicalych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę naprzetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawą zdnia29 sierpnia 1997 t. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z2002 r. nr l0l,
poz' 926 zpóźn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

IV. oferty naleŻy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

,,Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Woli Lipienieckiej'' w terminie do 31'05.201 1r, w pokoju Nr 15 - w Sekretariacie Urzędu
Gminy w Jastrzębiu ul. Pl. Niepodległości 5 do godz. 15.30.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przezWojta Gminy Jastrąb'
o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostanąpowiadomieni indywidual


