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WOJTAGMINY BARTNICZKA
z dnia 20 lipca Ż016 n

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej w Nowych Świercrynach.

Na podstawie art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września I99lr. o systemie oświaty (Dz. U.

z2015t., poz. 2156 z późn. zm.) oruz $ 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

dnia 8 kwietnia 20l0r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły

lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz.373 zpóźtt. złn.)

zar ządzarrt co następuj e :

$ 1. ogłaszam konkurs na kandydatata stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych

Świerczynach.

$ 2. Do konkursu na stanowisko dyrektora SzkoĘ Podstawowej w Nowych Świerczynach możę

przystąpić nauczyciel mianowany lub d1plomowany' który spełniałącrsie następujące wymagania:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do

zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole;

2) ukoirczył studia vłryŻsze lub studia podyplomowe z zakesu zatządzatia albo kurs kwalifikacyjny

z zakresu zatządzania oŚwiatąprowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia

nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staz pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub

pięcioletni staŻ ptacy dydaktycznej na stanowisku naucryciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do

koŃursu na stanowisko dyrektora lub

b) pozyywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed przysĘlieniem do

konkursu na stanowisko dyrektora albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat

pracy w szkole uyŻszej,przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrekIora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczrym;

6) nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 tycznla

l982r.- Karta Nauczyciela {Dz. U. z 2014t., poz. 9I z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela



akademickiego - karądyscyplinarną o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia27 lipca2005r.-

Prawo o szkolnictwie wyŻszym (Dz. U. z 2012t., poz. 527) araz nie toczy się przeciwko niemu

postępowanie dyscyplinarne;

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

skarbowe;

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

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związarrych z dysponowaniem środkami publicznymi'

o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z20l3r. poz. 168).

$ 3. 1. oferty osób przystępujących do konkursu powinny zavłterać;

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję fuŃcjonowania i rozwoju SzkoĘ

Podstawowej w Nowych Swierczynach, zawierające od 1500 do 2000 słów napisanych czcionką w

rozmiarue 12:

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

dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczĄącego obyrvatelstwo kandydata:

3) Ęciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierujący w szczególności informację o:

a) stażu pfacy pedagogicznej _ w przypadku nauczyciela albo

b) staŻu pracy dydaktycznej _w przypadku nauczyciela akadęmickiego:

4) oryginały lub poświadczonę przez kandydata za zgodnośÓ z oryginałem kopie dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy' o którym mowa w $ 1 pkt. 3;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodnośÓ z oryginałem kopie dokumentÓw

potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów

wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomolvych z zakresu zarządzania albo

świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego Z zakresu zatząĄzą111a oświatą

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazafi zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenieo Że ptzecitvko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo Ścigane z

oskarżenia publiczne go 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 w art. 3l ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17

grudnia 2004 r. o odpowiedzialności zaLatuLszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2013

poz.168);



10) oświadcżenie o dopełnieniu obowią7ku, o którym mowa w art.1 ust.l i ust.3a ustawy z dnia 18

puździemika2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeilstwa państwazlat

I944'l99a oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z20l3r., poz. 1388)

11) oryginał lub poświadczanąWzez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania

stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

12) oryginał lub poświadczonąptzez kandydata za zgodnośĆ z oryginałem kopię karĘ oceny pracy

lub oceny dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie' Żekandydat nie był karany karądyscyplinamą o której mowa w $ 1 pkt. 6;

14) oświadczenie, że kandydat vłyraza zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie

z ustawą z drua 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 20I6t, poz. 922) w

celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

2. Na żądanle organu prowadzącego szkołę, kandydat jest obowiązarry przedstawió oryginały

dokumentów, o których mowa w $ 3 ust. 1 pkt. 2,4,5, ta,lI'l2.

$ 4. 1. oferty na kandydata na stanowisko dyrektora naleŻy składać w terminie do dnia

4 sierpnia 2016r. do godz. 1515, w zamkniętych kopertach, z podanym imieniem, nazwiskiem,

adresem zwrotnym i telefonem kontaktowym oraz dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach". Za datę ńoŻenia oferty u'waŻa się datę wpływu

przesyłki do tut. Urzędu.

2. Wszystkie oferty naleĘ składać na adres: Urząd Gminy Bartniczka' Wydział oświaty Kultury i

Sportu, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka

$ 5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana ptzęz Wójta Gminy. o terminie i

miejscu przeprowadzęnia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomienia

indyrvidualnie.

$ 6.Zwządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.

!'!'icp;Jr;


