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Czerwionka-Leszczyny, 3 lipca 2017 r.

OGLOSZENIE O KONKURSIE

GMINA I MIASTO
C ZERWIONKA.LE SZCZYII"Y

oglasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA

Szkgty Podstawowej im. Pawla Stalmacha
44-238Przegqdza uI. Szkolna 1

1. Do konkursu moie przystqpid osoba, ktrira spelnia l4cznie nastgpuj4ce wymagania:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2) ukoriczyla studia magisterskie, studia pierwszego stopnia lub studia .vq1ilsze zawodowe i posiada

przygotowanie pedagogiczne lub ukoriczyla kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie
kolegium jgzyk6w obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w danej szkole;

3) ukortczyla studia wyLsze lub studia podyplomowe z zak,resu zarz4dzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarz4dzania o5wiat4, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie plac6wek
doskonalenia nauczycieli;

4) posiada co najmniej pigcioletni sta2 pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pigcioletni sta2 pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

5) uzyskala co najmniej dobr4 oceng pracy w okresie ostatnich pigciu lat pracy lub pozytywn4 oceng
dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przlpadku nauczyciela akademickiego -
pozytywn4 ocenQ pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyilszej - przed
przyst4pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

6) spelnia warunki zdrowotne niezbgdne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) nie byla karana kar4 dyscyplinarn4, o kt6rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia

1982r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. ll89) a w przypadku nauczyciela
akademickiego - kar4 dyscyplinarn4, o kt6rej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005r. - Prawo o szkolnicfwie wy2szym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1842 z p62n. zm.), oraz nie
tocry sig przeciwko niej postgpowanie dyscyplinarne;

8) nie byla skazana prawomocnym wyrokiem za umySlne przestgpstwo lub umy6lne przestgpstwo
skarbowe;

9) nie toczy sig przeciwko niej postgpowanie o przestgpstwo $cigane z oskar2enia publiczrego;
10) nie byla karana zakazem pelnienia funkcji nti1zanych z dysponowaniem Srodkami publicznymi,

o 116rym mowa w art. 3l ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
o odpowiedzialno6ci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (tj. Dz. lJ. z 2013r.
poz.168 zpoZn. zm.).



2.Do konkursu moLe r6wnie2 przyst4pid osoba niebgdqca nauczycielem, ktrira spelnia
lqcznie nastgpujqce wymagania:

l) posiada obywatelstwo polskie, z tym 2e wym6g ten nie dotyczy obywateli paristw
czlonkowskich Unii Europejskiej, pafstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarcrq oraz Konfederacji
Szwajcarskiej;
2) tkortcryla studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pigcioletni stdzpracy, w tym co najmniej dwuletni stu2pracy na stanowisku
kierowniczym;
4) ma peln4 zdolnos6 do crynnosci prawnych i korzysta z praw pubricznych;
5) nie toczy sig przeciwko niej postgpowanie o przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub
postgpowanie dyscyplinarne;
6) spelnia wymagania okreSlone w ust. I pkt.: 3, 6, g i 10.

3. Oferty os6b przystqpuj4cych do konkursu powinny zawierailz

l) uzasadnienie prryst4pienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznej
szkoly podstawowej;

2) podwiadczon| przez kandydata za zgodnoilt z oryginalem kopig dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzaj4cego to2samoSO orazpoSwiadczaj4cego obywatelstwo kandydata;

3) Zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajqcy w szczeg6lno6ci informacjg o:
- sta2u pracy pedagogicznej - w pr4padku nauczyciela albo
- sta2u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- sta'2u pracy, w tym staZu pracy na stanowisku kierowniczym - w prrypadku osoby niebgd4cej
nauczycielem;

4) oryginaly lub poSwiadczone przez kandydata za zgodnoil| z oryginalem kopie dokument6w
potwierdzaj4cych posiadanie wymaganego sta2u pracy, o kt6rym mowa w ust.3 pkt 3;

5) oryginaty lub po6wiadczone przez kandydata za zgodnold z oryginalem kopie dokument6w
potwierdzaj4cych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukoriczenia studi6w
wyLszych lub Swiadectwa ukoriczenia studi6w podyplomowych z zaVtesu zarz4dzania albo
Swiadectwa ukofczenia kursu kwalifi kacyjnego z zak resu zarz4dzaniao6wiat4;

6) zaiwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazafi zdrowotnych do wykonania pracy na
stanowisku kierowniczym;

7) oSwiadczenie, 2e przeciwko kandydatowi nie toczy sig postgpowanie o przestgpstwo Scigane
z oskarhenia publ icznego lub postgpowan ie dyscyp linarne;

8) oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umySlne przestgpstwo
lub umySlne przestgpstwo skarbowe;

9) o6wiadczenie, 2e kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji mtipzanych
z dysponowaniem Srodkami publicznymi, o kt6rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004r. o odpowiedzialnoSci za narvszenie dyscypliny finans6w pubiicznych
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 168 z p6hn. zm.);

10) o6wiadczenie o dopelnieniu obowiqzku, o kt6rym mowa w art.7 ust. I i ust. 3a ustawy z dnia 18
pa1dziemika2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organ6w bezpieczeristwa paristwa
zlat 1944-1990 oraz tre5ci tych dokument6w (tj. Dz. U. z2016r. poz. l72i zp6in. zm.j;

I l) oryginal lub poSwiadczonq przez kandydata za zgodnoilt, z oryginalem kopig aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego -w przypadku nauczyciela;

12) oryginal lub poSwiadczonq przez kandydata za zgodnoilt, z oryginalem kopig karty oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiegoj

13) o6wiadczenie,2e kandydat nie byl karany kar4 dyscyplinarn4, o kt6rej mowa w art. 76 ust. I
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. lJ. z 2017 r. poz. ll89)
- w przypadku nauczyciela lub w art. 140 ust. I ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo
o szkolnictwie wy2szym (tj. Dz. tJ. z 2016r. poz. 1842 z p6in. zm.) w pr4padku nauczyciela
akademickiego;



14) o5wiadczenie, 2e kandydat ma peln4 zdolno6i do crynnoSci prawnych i korzysta w pelni praw
publicznych -w prrypadku osoby niebgd4cej nauczycielem;

15) oSwiadczenie, 2e kandydat wyraia zgodg na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
zustaw4 zdnia 29sierpnia 1997r. oochroniedanychosobowych (tj.Dz.tJ.z2016r.poi.OZZ1
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrelrtora.

4. Oferty naleiry sklada6 na piSmie w zamknigtych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem
i adresem zwrotnym oraz dopiskiem: Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoty
Podstawowej im. Pawla Stalmacha w Przegqdzy (NIE OTWIERAC) do dnia 18 lipca 2017 roku na
adres:

Urz4d Gminy i Miasta Czenvionka-Leszcryny
44-230 Czerwionka-Leszcryny ul. Parkowa 9

Wydzial Edukacji

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Burmistrza Gminy i Miasta
C zerw i onka -Leszczyny .

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postgpowania konkursowego kandydaci zostan4 powiadomieni
indywidualnie.

Bli2szych informacji udziela st. specjalista Marcjanna Niedobecka -Wydzial Edukacji tel. (32) 4317600
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