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oGŁosZENIE o KoNKURSIE

wÓjt Gminy Dąbrowice dnia 29 kwietnia 2014r. ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Zespołu SzkÓł w Dąbrowicach ul. Klodawskal.

1. Do konkursu moie przystwić, osoba' ktÓra spełnia wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra edukacji Narodowej z dnia 27 pażdziernika 20O9r.
w Sprawie wymaga , jakim powinna odpowiadać osoba za1mujqca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczegolnych typach publicznych
szkÓł irodzEach publicznychplacÓwek (Dz. U. Nr. |84,poz. |436 zpoźn. Zm.).

2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły moŻe zajmowai nauczyciel mianowany lub
dyplomowany' ktory łączenie spełnia następuj ące wym agan|a:

l) ukofic4il. studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogrczrre oraz kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

2) ukoriczył studia wyzsze lub studia pod1plomowe Z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oŚwiatą, prowadzony zgodnie Z przepisami
w sprawie placÓwek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staŻ pracy pedagogicznej na stanowiska nauczycie|a
lub pięcioletni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nallazyciela akademickiego,

4) uzyskał:
a) co najmniej dobrę ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytryna ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczycie|a akadęmickiego pozytywnaą ocenę pracy w okresie

ostatnich czterech lat pracy w szkol e wfiszej - przed przystąpieniem do konkursu
na stanowisko dyrektora,

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonyw arl:ra pracy na stanowisku
kierowniczym,

6) nie był karany karą dyscyplinarnq, o ktorej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnta 26
stycznta |982r. _Karta Nauczyciela ( Dz.IJ. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z poźz. Zm,),
aw przwadku nauczyciela akademickiego- kara dyscyplinarT|ą, o ktorej mowa w art.
l40 ust. 1 ustawy z dniaf7 lipca2005r. - Prawo o szkolnictwie wyŻszym(Dz. U. Nr
|64 poz. 1365, z p6źn. Zm.), oraz nle 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
publicznogo,

9) nie był karany zakazęm pełnienia funkcj t zwtąZanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o ktÓrych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnta 17 grudnia}}Ołr.
o odpowiedzialno śct za naruszenie dyscypliny finansÓw publicznych (Dz. IJ . z 2005r.
Nr 14, poz.|I4, zpoźn. zm.).

3. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkÓł moze zajmować nauczyciel
mianowany lub dyplomowany' ktÓry posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w szkole lub placÓwce wchodz4cej w skład zespoŁu, w ktÓrej wymagania
dotyczqce kwalifikacji nauczycieli sa najwyzszę, oraz spełnia wyrnagania określone
w pkt 2 pkt2-9.



4. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkoł moŻe zajmować osoba niebęd4ca
navczy ci elem, ktÓra sp ełnia łączente następuj ące wym agania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymÓg ten nie dotyczy obywateli paristw
członkowskich Unii Europejskiej, paristw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu(EFTA) - stron umowy o Europejskim obszarzę Gospodarczym
oraz Konfederacj i Szwaj carskiej,

2) ukoriczyła studia magisterskie,
3) posiada co najmniej pięcioletni staŻpracy,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta Z praw publicznych,
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie ścigane z oskarzenia publi cznęgo lub

po stępowanie dyscyplinarne'
6) spetnia wyTlagania określone w pkt2 ppkt 2,5,7,9.
5. Stanowisko dyrektora w zespole szkÓł publicznych moŻę zĄmować, rÓwniez

nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatradniony na stanowisku wymagającym
kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracjt rz4dowej, kuratorium
oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzamtnacyjnej
i okręgowych komisji ęgzamlnacyjnych oraz nauczyctel mianowany lub
dyplomowany urlopowany lub zwolniony Z obowiązku świadczenia pracy na
podstaw|e przępisÓw ustawy z dnta 23 maja 1 991r. o związkach zawodowych (Dz. U .

Z 200|r. Nr 79, poz. 854 Z poźn. Zm.), spełniaj4cy wymagania określone w
rozporządzeniu zwyjątkiem wynrogu posiadania, co najmniej dobrej oceny pracy albo
pozytywnej ceny dorobku zawodowego.

6. Zgodnte Z $ 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenta Ministra Edukacji narodowej Z dnia
8 kwietnia2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publtcznej
szkoły lub publtczttĄ placÓwki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60
poz. 373 z poźn. Zm.), oferĘ osÓb przystępujących do konkursu powinny
zawierać,z

1) uzasadnienie przyst4pienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
danego zespołu szkoł' z uwzględnieniem zarządzania budzetem placÓwki,

2) poświadczona przez kandydata za zgodnośc Z oryginałem kopię dowodu osobistego
lub innego dokumentu potwierdzającego tozsamość i obywatelstwo kandydata;

3) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawterajqcy w szczegllności
informację o:

ni ebędąc ej nauczycielem ;

4) oryginały lub poświadczonę prZęZ kandydata Za zgodność Z oryginałem kopie
dokumentÓw potwierdzających posiadanie wymaganego staŻu pracy, o ktÓrym mowa
w pkt 3;

5) oryginały lub poświadczonę przez kandydata Za zgodność Z oryginałem kopie
dokumentÓw potwierdzaj4cych posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym
dyplomu uko czenia studiÓw wyŻszych lub świadectwa ukoriczenia studiÓw
podyplomowych Z zakresu zarządzanta albo świadectwa ukoriczenia kursu
kw al i fi kac yj n e g o z za|<r ę su zar ządzanla o św i atą ;

6) zaśwtadczenla lekarskie o braku przeciww skazan zdrowotnych do wykonyw ania
pracy na stanowisku kierowntczym;

7) oświadczęn|e, ie przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarŻenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;



8) oświadczęn,l'ę, ię kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem Za vmyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ;

9) oświadczenie, Że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związartych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o ktÓrym owa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnta 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności Za naruszen:re dyscypliny finansÓw
publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14 poz. I14, z poźn. Zm.);

10)oświadczente o dopełnieniu obowi4zku o ktorym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
Z dnia 18 paździentka 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organow
bezpiecze stwa paristwa z|at 1944-1990 oraztreści tych dokumentÓw (tekst jedn.:Dz.
U. z 2007r. Nr. 63 poz. 425, z poźn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora
publicznej szkoły;

11)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodnośc z oryginałem kopię aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w przypadku
navczyciela;

|Z)oryginał lub poświadczoną przez kandydata Za zgodność z oryginałem kopię karty
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku naaczyciela i nauczyctela
akademickiego;

13) oświadczenie, Żekandydat nie był karany karą dyscyplinar,rrq, o ktorej mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznta I982r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. : Dz. IJ.
z 2006r. Nr 97, poz. 674, z poźn. Zm.) lub w art. |40 ustaty z dnia 27 ltpca 20O5r. -
Prawo o szkolnictwie wyŻszym (Dz. U. Nr |64, poz. 1365, Z poźn. Zm.)
w przwadku naulczyciela i nauczycięla akademickiego;

l4)oświadczenie, Ża kandydat ma pełną zdolność do cz5mności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych - w przypadku osoby nie będącej nauc zycie\em;

l5)oświadczenie, ia kandydat wyraŻa zgodę na przetwarzanię danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnla 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:
dz. U . z 2002 r. Nr l01, poz. 926, z poźn. zm. ) w celach przeprow adzenta konkursu
na stanowisko dyrektora.
InformujeffiY, że na żądanie organizatora konkursu kandydaci zobowiązani są
do przedstawienia oryginałÓw dokumentÓw pkt.: 2,4,5,1|,12 niniejszego
ogłoszenia.

7. oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowicach ( pokÓj nr
6) lub przesyłać w zamknięĘch kopertach z dopiskiem 

'Konkurs na stanowisko
dyrektora Zespołu SzkÓł w Dąbrowicach'' na adres: IJrząd Gminy w
Dąbrowicach ul. Nowy Rynek 17,99.352 Dąbrowice, w terminie do dnia 21 maja
2014r. do godziny 15.00.
Konkurs przeprowadzt Komisja Konkursowa powołana przez Wojta Gminy
D4browice.
o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci
zostaną powiadomieni indywidualnie.

wÓjt Gminy Dębrowice
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