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Z^RZĄDZENIE NR 10/19
WOJTA GMINY BARTNICZKA
z dnia 15 marca Żal9 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

SzkoĘ Podstawowej w Jastrzębiu
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy

z

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z Ż0I8 t. poz. 994 z późr'. zm.'), art. 63 ust. 10

i

18 ustawy

z

drtta 14 grudnia

2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z2018r.poz.996zpóźn.zm.21 ora, $ l ust. l_3,5 i 6
rozpotządzęnia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznęgo przedszkola, publicznej szkoły podstawowej,

publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz

Ębu pracy komisji

konkursowej (Dz. U. z20t7 r. poz.1587) zarządza się, co następuje:

$ 1. 1' ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu.
2. ogłoszenie o konkursie, które stanowi załączruk do zarządzenia, zarlieszcza się:

1)

na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu

Gminy Bartniczka;

Ż) w gablocie przedbudynkiem Urzędu Gminy Bartniczka;
3)

na stronie intęrnetowej Urzędu Gminy Bartniczka

4)

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka www. bip.

b

_

wvrv.ugbartniczka.pl

;

artniczka.pl;

$ 2. Wykonanie

zatządzęniapowierza się kierownikowi WOKIS.

$ 3. Zarządzenie wchodzi

w Życie z dnięm podjęcia'

'1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r.'poz' 1 000, poz. 1349, poz.

l43Ż oraz poz. 2500.

' ) Zmiany

20 I 8 r.

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostĄ ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz' 59 i poz. 2203 oraz z
poz. 1000, poz. 1290, poz. 1 669 i poz. 2245.

Załącznik
dozaruądzeniaNr 10l19
Wójta Gminy Baftniczka
z dnia lSmarca 2019 r.

wÓ.lr GMINY BARTNIczKA
ogłasza konkurs na dyrektora SzkoĘ Podstawowej w Jastrzębiu

1. Do konkursu może przystąpió osobą która spełnia wymagania określone przepisami $ l albo $ 2, albo
$ 6, albo $ 12 rozporządzenia Minisha Edukacji Narodowej z dnia 1l sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań' jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz innę stanowisko

kierownicze

w

publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole

ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U' z2017r., poz. 1587).

2.

Wymagane dokumenty:

ofeĘ osób

przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie prąlstąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania

i

rozwoju Szkoły

Podstawowej w Jastrzębiu;

2)

zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

_
-

stażu pracy pedagogicznej - w prrypadku nauczyciela albo,
staŻu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo,

stażu ptacy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym _ w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem;

3)

oświadczenie zavłłęrającenastępujące dane osobowe kandydata;

_
-

imię (imiona) i nazwisko,
datę i miejsce urodzenia,

oblrwatelsfwo,

miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadlzoneptzez

kandydata za zgodnośó z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających

posiadanie wymaganego sta'Żu ptaęy, o którym mowa

w pkt 2: świadectw pracy' zaświadczeń o

zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5)

poświadazone przez kandydata za zgodnośćz oryginałem kopie dokumęntów potwierdzających

posiadanie wymaganego wykształcenia,

w tym

dyplomu ukończenia studiów wyższych lub

świadectwa ukończęnia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia
kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarądzania oświatą;

6) poświadczanąpruez kandydata za

z

zgodność,

oryginałem kopię dokumęntu potwierdzającego

znajomośó jęzłka polskiego' o którym mowa w ustawie
polskim (Dz. U. z2018 r. poz.93I zpóźn. zm.)

_

z

drria

7 puŻdziernika 1999 r.

w przypadku cudzoziemca;

o jęryku

,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodnośó z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego
braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

o

8) oświadczenie,że przeciwko kandydatowi nie toczy się
oskarzenia publ icznego lub

9)

po

postępowanie

o

przestępstwo ściganez

Ępowanie dyscyplinarne;

oświadczenie, że karrdydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadcznnie, że kandydat nie

był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem

środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.

l

pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o

odpowiedzialności za narurszęnie dyscypliny finansów publicmych (Dz' U. z 2018 r. poz. 1458 z
póżn. zm.);

I1)oświadczenieodopełnieniuobowiązku,októrymmowawarl..7ust. 1iust.3austawyzdnia18
puździemika 2008 r. o ujawnianiu informacji o dokumęntach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944 - l990 oraz treści tych dokumentów

(Dz. U. z2019 t. poz.430.)

- w przypadku kandydata na

dyrektorapublicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972t.;
12) poświadczoną ptzez kandydata

za zgodnośćz oryginaŁem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela

mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

l3)poświadczonąprzez kandydata za zgodnośó z oryginałem kopię

kaĄ

oceny pracy lub oceny

dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela inauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie karany karą dyscyplinarną, o której mowa

ust. 1ustawy zdnia26stycznia 1982r._KartaNauczyciela(Dz.U.

w art.76

zŻ0l8t.poz.967 zpóźn.zm.)-

w przypadku nauczyciela;
15)

oświadczenie,Że kandydat ma pełną zdolnośćdo czynności prawnych

i

korzysta

z pełni praw

publicznych - w prrypadku osoby niebędącej nauczycielem.
16)

oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.

z20l8

r. poz. 1000

z póżn. z;m.) w celu

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3' oferĘ należy składać w Urzędzie Gminy Bartniczka, oświatyKultury i

Sportu (pokój nr 10) w

zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiemo adresem zwrotnym (w Wm e-mail, jeślikandyda{
posiada), numerem telęfonu araz z dopiskiem ,'Konkurs na dyrektora SzkoĘ Podstawowej w Jasffzębiu '',

w terminie do29 marca 2019 roku do godz. 15N.Zatermin ńożeniaoferĘ uważa się datę i godzinę

wpływu oferty do Urzędu Gminy Bartniczka- Wydziału oświaĘKultuqy i Sportu. oferty złożone
po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektrclnicznej.

5. Na żądanie organu prowadzącego kandydat ma obowiązek przedstawienia oryginałów dokumentów,
o których mowa w pkń-7,|Ż,13.

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa

powołana przez Wójta Gminy Bartniczka.

7. o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie na podany adres zwrotny.

