
Z ARZ ĄDZENIE Nr A.0.0050.42.201 4
Wójta Gminy Roźwienica z dnia 02lipca 2014r'

W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko DyrelĆora Szkoły Podstawowe.j'

Na podstawie art.36a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
( Dz.u. Z 2004r. Nr 256' poz. 2572 z późn.zm.) oraz $ 1 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r w sprawie regulaminu konkursu na
stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki, oraz trybu pracy
komisj i konkursowej (Dz. U.Nr 60, poz'3 7 3 z p óŹn.zm. ) zarządzam co następuj e :

s1

1. ogłaszam kon_kurs na stanowisko Dyrektora SzkoĘ Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Tyniowicach

$2
2. ogłoszenie i regulamin konkursu stanowi załączn1kNr 1 do niniejszego

zarzadzenia.

s3

Zar ządzenie pod1e ga ogło szeniu :

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Roźwienica,
na stronie intemetowej Urzędu Gminy RoŹwienica
www.rozwięnica.it1.p1
w Biuletynie Informacj i Pub1icznej Urzędu Gminy RoŹwienica
www.rozwienica.itl.pl/bip

$4

Zarządzenie wchodzi w Życle z dniem podpisania.

U
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Tanusz Kottiń s k i



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr A.o.0050.42 ' 2014

Wójta Gminy RoźWienica z dnia 02 lipca 2014

Wójt Gminy Roźwienica
ogłasza konkurs na stanoWisko:

DYREKToRA szkoły Podstawowei im. Henryka Sienkiewicza w TYniowicach.

l. Do konkursu może przystąpić kandydat spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Edukac|i Narodowej z dnia 27 października 2009r. W sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanoWisko dyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w
poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placóWek (Dz. U. z 2009r. Nr
I84, poz' 1'436 z późn, zrn'| i

1' Jest nauczycieIem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące
wymagania:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie peda8o8iczne oraz kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

2) ukońCZył studia Wyższe, lub stUdia podyplomowe z ŻakresU zarządZania albo kurs kwalifikacyjny z

zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia
na uczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy 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) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, ajbo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat
pracy w szko|e wyższe|

- prŻed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku o którym mowa W art'
36a ust' 4 oraZ ust. 3 ustawy z dnia 7 Września 1991 r' o systemie ośWiaty, jeżeli nie
przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia WarUnki zdrowotne nieZbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa W art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. _

Karta Nauczyciela |Dz.U'z2006 r' Nr 97, poz. 674zpóźn. zm.), a w przypadku nauczyciela
akademickiego - karą dyscyp|inarną, o której mowa W art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -

Prawo o szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 1-64, poz' 1'365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko
niemu postępoWa nie dyscyplina rne;

7) nie był skazany prawomocnym Wyrokiem za umyślne przestępstwo, lub umyślne przestępstwo
s ka rbowe;

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publiczne8o;

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o
którym mowa W art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnla 2004r. o od powiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U' z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z póżn' zm.\;



2' Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który ukończył studia pierwsZeBo stopnia

lub studia wyższe zawodowe iposiada przygotowanie pedagogicZne, lub ukończył kolegium

nauczycielskie' albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do Zajmowanja

stanowiska nauczyciela w danej szkole ispelnia łącznie wymagania określone W pkt. l.1 ppkt. 2-9.

3. Niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące Wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że Wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich

Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskie8o Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)'

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku

kie rowniczym:

4) ma pełną zdo|nośĆ do czynności prawnych ikorzysta z praw publicznych;

5) nie toczv się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

postępoWa nie dyscyplina rne;

6) spełnia łącznie wymagania określone W pkt. l.1 pkt.2.5, 7 i9'

4. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku

wymagającym kwaIlfikacji peda5ogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kUratorium

ośWiaty, centrum EdUkacji Artystycznej, centralnej Komisji Egzaminacyjnej iokręgowych komisjach

egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany, lub dyplomowany urlopowany, lub zwolniony z

obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisóW ustawy z dnia 23 maja 199tr. o związkach

zawodowych (Dz. U. z 2001 r. N r 79, poz. 854, z późn ' zm. ), spełnia.iący wymaga n ia określone w
rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy, albo pozytywnej

oceny dorobku zawodowego.

ll. oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uŻasadnienie przystąpienia do konkursu, oraz koncepcji funkcjonowania

i rozwoju szkoły - Szkoły PodstaWowej W Tyniowicach,

2) pośWiadcŻoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz poświadczające8o obywatelstwo
ka ndydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o

stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stażu pracY dydaktyczne.j W

przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, W tym stażu pracy na stanowisku
kierowniczym w przypadku osoby niebędącej nauczycieIem,

4) oryginały, lub poświadczone prZeZ kandydata za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów
potwierdzających posiadanie Wyma8anego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

5) oryginały, lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
potwierdzających posiadanle wymaganego wykształcenia, W tym dyplomu ukończenia

studióW Wyższych, lub świadectwa ukończenia studióW podypIomowych z zakresu

zarządzania oświatą, albo świadectwa ukończenia kursu kwa Iifikacyjnego z zakresu

zarządzania oświatą'

6) zaświadczenie Iekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku kierowniczym,



7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane

z oskarżenia pubIicznego, lub postępowanie dyscypIinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
prZestępstwo, Iub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) ośWiadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z

dysponowaniem środkami pubIicznymi, o którym mowa Wart.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17

grudnia 2004 r. o od powiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz' U' z

2005 r. Nr 14, poz. 1'1'4, z późn. zm'),

10) ośWiadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa W art'7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18

paźdZiernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organóW bezpieczeństwa
pa ństwa z lat 1944-1990, oraz treści tych dokume ntów (Dz.|. z 2oo7r. Nr 63, poz' 425, z późn.

zm') - w przypadku kandYdata na dyrektora publicznej szkoły,

11) oryginału, lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginalem, kopii aktu nadania

stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku osoby będącej

na uczycie lem,

12) oryginału, lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem, kopii karty oceny
pracy, lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela

a kademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa W art.76 ust.1

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz' 674, z pÓŻn.

zm.) lub w art. 140 ust. l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz' U.

nr 1'64, poz' 1365, z pożn ' zm.)w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw

publicznych - w przypadku osoby niebędące.j nauczycieIem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U' z 2002 r' Nr 101', poz.926, z

późn'zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora szkoły Podstawowej W

Tyniowicach.

lll. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być,

opatrzone datą iWłasnoręcznie podpisane. W przypadku składania kserokopii oryginałów

dokumentów winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem. Zaświadczenie lekarskie winno

być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego Wystawienia (lekarz medycyny pracy).

lV. oferty naleźy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zWrotnym i dopiskiem
''Konkurs na stanoWisko Dyrektora szkoły Podstawowej W Tyniowicach''. W terminie do dnia 16

lipca 2014r. do godz. 15.00. w sekretariacie Urzędu Gminy w Roźwienicy 37-56 Roźwienica 1.

Telefon kontaktowy: 0-16 622-54-22

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy RoźWienica. o terminie i

miejscu przeproWadZeniu postępoWania konkursowego, kandydaci zostaną poWiadomieni pisemnie.

oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

RoŹWienica: 02.o7 .2014 r.

lVćł'łIf _ l
' inż' Tomcsz Kotliński



7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ściBane

z oskarŹenia publicznego, lub postępowanie dyscyplinarne,

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, o którym mowa Wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17

grudnia 2004 r. o od powiedzialności Za narusŻenie dyscypliny finansów pubIicznych (Dz. U. z

2005 r' Nr 1'4, poz. I1'4, z póżn. zm.),

10) oświadczenie o dopełnieniU obowiązku, o którym mowa W art.7 ust'1i ust'3a ustawy z dnia 18

października 2006 r' o ujaWnianiu informacji o dokUmentach organóW bezpieczeństwa
państwa z |at 1944'1990' oraz treści tych dokumentów (Dz.U' z2007r' Nr 63, poz. 425, zpoźn.

zm') - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11) oryginału, lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem, kopii aktu nadania

stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku osoby będącej

na uczyclelem,

12) ory8inału, lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem, kopii karty oceny
pracy, lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela

a kademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa W art. 76 Ust.1

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poŻ' 674, z późn.

zm.) lub w art. 140 Ust. I ustawy z dnia 27 |ipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz' U'

nr 1'64, poz. L365, z póżn' zm ' )w przypad ku na uczyciela i na uczyciela akade mickiego.

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw

publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z

ustawą Z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U' Z 2002 r' Nr 101', poz.9Ż6, z
późn'zm.) w celach przeprowadzenla konkursu na stanowisko Dyrektora szkoły PodstaWowej W

Tyn iowicach.

lll' Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być,

opatrŻone datą iWłasnoręcznie podpisane. W przypadku składania kserokopii oryginałów

dokUmentóW Winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem. Zaświadczenie lekarskie winno

być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego Wystawienia (lekarz medycyny pracy).

lV. ofertY należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
"Konkurs na stanoWisko Dyrektora szkoły Podstawowej w Tyniowicach''' w terminie do dnia 16

lipca 2014r. do godz. 15.00. W sekretariacie Urzędu Gminy w Roźwienicy 37-56 Roźwienica 1.

Telefon kontaktowy: 0-16 622-58-22

Konkurs przeprov/adzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Roźwienica. o terminie i

miejscu przeprowadzeniU postępoWania konkursowego, kandydaci zostaną poWiadomleni pisemnie.

oferty złożone po terminie nie będą rozPatrywane.

RoźWie nica: 02.07 .201-4 r'

Toncs: Kptljńsk i!n z,


