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OGT,OSZENIE O KONKURSIE

GMINA I MIASTO
CZERWIONKA.LESZCZYNY

oglasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA

Szkoty Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza KoSciuszki
44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Furgola 71

1. Do konkursu moie przyst4pi6 osoba, kt6ra spelnia l4cznie nastgpuj4ce wymagania:

l) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2) posiada wyksztalcenie wylsze oraz

a) brtul zawodowy magister, magister inZynier lub r6wnorzgdny, oraz przygotowanie
pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub

b) tlrtul zawodowy licencjat, inirynier lub r6wnorzgdny, oraz przygotowanie pedagogiczne

i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej;
3) ukoriczyla studia wyZsze lub studia podyplomowe, z zakresu zarz1dzania albo kurs

kwalifikacyjny z zak,resu zarz1dzania o6wiat4 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 naucryciela akademickiego;

5) uzyskala:
a) co najmniej dobr4 oceng pracy w okresie ostatnich pigciu lat pracy lub
b) pozytywnq oceng dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w pr4padku nauczyciela akademickiego - porytywn4 oceng pracy w okresie ostatnich

czterech lat pracy w szkole wyilszej - przed prryst4pieniem do konkursu na stanowisko
dyreklora;

6) spelnia warunki zdrowotne niezbgdne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym1'
7) ma peln4 zdolno66 do czynnoSci prawnych i korzysta zpelni praw publicznych;
8) nie byla prawomocnie ukarana kar4 dyscyplinarn4, o kt6rej mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia

26stycznia1982r. -KartaNauczyciela(tj.Dz.U. z20l8r.poz.967 zp62n.zm.),awprzypadku
nauczyciela akademickiego - kar4 dyscyplinarn4, o kt6rej mowa w art. 276 ust. I ustawy z dnia
20 lipca 201 8 r. - Prawo o szkolnictwie wyZszym i nauce (Dz.U. z 2018 r . poz. 1668 z p62n. zm.),
oraznie toczy sig przeciwko niej postgpowanie dyscyplinarne;

9) nie byla skazana prawomocnym wyrokiem za umy5lne przestgpstwo lub umySlne przestgpstwo
skarbowe;

l0) nie toczy sig przeciwko niej postgpowanie o przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego;
I l) nie byla karana zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami publicznymi,

o kt6rym mowa w art. 3l ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoici za

naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (tj. Dz.U. 22018 r. poz. 1458 zp62n. zm.);



12) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomoS6 jqzyka polskiego poSwiadczon4 na zasadach
okreSlonych w ustawie z dnia 7 paLdziernika 1999 r. o jEzyku polskim (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.
931zp62n.zm.).

2. Ponadto do konkuruu moie przyst4pi6:

l) osoba bgd4ca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanymoraz:
a) nauczycielem zatrudnionym na stanowisku wymagaj4cym kwalifikacji pedagogicznych

w urzgdzie organu administracji rz4dowej, kuratorium oSwiaty, Centrum Edukacji
Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okrggowych komisjach egzaminacyjnych,
lub

b) nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowi4zku Swiadczenia pracy na podstawie
przepis6w ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi1zkach zawodowych (Dz. lJ. z 2015 r. poz.
1881 z pofin. zm.)

2) osoba niebgd4ca naucrycielem, kt6ra spelnia lqcznie nastgpuj4ce wymagania:
a) posiada obyrvatelstwo polskie, z tym 2e wym6g ten nie dotycry obywateli paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej, pafistw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarcrq oraz
Konfederacj i Szwaj carskiej ;

b) posiada wyksztalcenie wy2sze i t5rtul zawodowy magister, magister in2ynier lub r6wnorzgdny;
c) posiada co najmniej pigcioletni sta| pracy, w tym co najmniej dwuletni sta2 pracy na

stanowisku kierowniczym;
d) nie toczy sig przeciwko niej postgpowanie o przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub

postgpowanie dyscyplinarne;
e) spelnia wymagania okreSlone w ust. I pkt 3, 6,7, 9, ll i 12.

3. Oferty os6b przystgpuj4cych do konkursu powinny zawiera6:

uzasadnienie przyst4pienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznej
szkoly podstawowej,
Zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj4cego w szczeg6lno6ci informacjg o:

sta2u pracy pedagogicznej - w pr4padku nauczyciela albo
sta2u pracy dydaktycznej - w pr4padku nauczyciela akademickiego, albo
staZu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebgd4cej
nauczycielem;

o6wiadczenie zawieraj4ce nastgpuj4ce dane osobowe kandydata:
imig (imiona) i nazwisko,
datg i miejsce urodzenia,
obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
po5wiadczone przez kandydata za zgodno56, z oryginalem kopie dokument6w potwierdzaj4ce
posiadanie wymaganego sta2u pracy, o kt6rym mowa w pkt. 2: Swiadectw pracy, zalwiadczeit
o zatrudnieniu lub innych dokument6w potwierdzaj4cych okres zatrudnienia,
po6wiadczone przez kandydata za zgodnoil z oryginalem kopie dokument6w potwierdzaj4cych
posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukoriczenia studi6w wy2szych lub
Swiadectwa ukofczenia studi6w podyplomowych z zakresl zarz1dzania albo Swiadectwa
ukoriczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz4dzania oSwiat4,
po6wiadczonq przez kandydata za zgodnoS(, z oryginalem kopig dokumentu potwierdzaj4cego
znajomo56 jEzyka polskiego, o kt6rym mowa w ustawie z dniaT paldziernika 1999 r. o jgzyku
polskim (tj. Dz.U. 22018 r. poz.93l zp6in. zm.) - w przypadku cudzoziemca,
poSwiadczon4 przez kandydata za zgodnol(, z oryginalem kopig zaSwiadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazafi zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierownia4fr,

l)

2)

3)

4)

s)
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8) oSwiadczenie, 2e przeciwko kandydatowi nie toczy sig postgpowanie o przestgpstwo Scigane

z oskar2enia publicznego lub postgpowanie dyscyplinarne,
9) oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umySlne przestQpstwo

lub umySlne przestgpstwo skarbowe,
10) oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwi4zanych

z dysponowaniem Srodkami publicznymi, o kt6rym mowa w art. 3l ust. I pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoSci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (tj.
Dz.U.22078 r.poz. 1458 zp62n. zm.),

I l) po$wiadczonqprzez kandydata za zgodno66 z oryginalem kopig aktu nadania stopnia nauczyciela

mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12) po$wiadczonq przez kandydata za zgodno{6 z orygina\em kopig karty oceny pracy lub oceny

dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)o$wiadczenie,2e kandydat nie byl prawomocnie ukarany kar4 dyscyplinarn4, o kt6rej mowa

w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.

967 zp62n. zm.) lub w art. 2761st.1 ustawy zdnia20lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie

wy2szym i nauce (Dz.U. z 2078 r. poz. 1668 z p6Ln. zm.) - w przypadku nauczyciela

i nauczyciela akademickiego,
14)o$wiadczenie,2e kandydat ma pelnq zdolno$i do czynnoSci prawnych i korzysta z pelni praw

publicznych.

4. Oferty naleLry sklada( na piSmie w zamknigtych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem

i adresem zwrotnym oraz dopiskiem: Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoty
podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kosciuszki w Czerwionce-Leszczynach (NIE oTwIERAe; do dnia

4 marca 2019 roku na adres:

lJrz1d Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9

Wydzial Edukacji

5. Dopuszcza sig moZliwoSd skladania ofert w postaci elektronicznej. Oferta skladana w postaci

elektronicznej powinna by6 opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem

potwierdzonym'profilem ziufanym ePUAP i zawierul elektroniczne kopie dokument6w wymaganych

jako zal1cznik do ofertY.

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Burmistrza Gminy i Miasta

C zerwionka -LeszczynY .

7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postgpowania konkursowego kandydaci zostan4 powiadomieni

indywidualnie.

Blizszych informacji udziela inspekror Marcjanna Niedobecka -Wydzial Edukacji tel. (32) 4317600

nistz
iMiasta

$lridrhel

iszewski

\



Klauzula informacyjna dla kandydatow na dyrektora jednostki oswiatowej

Zgodnie zart. 13 ust- 1 iust.2 ogolnego RozpozqdzeniaParlamentu Europejskiego iRady
(UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznycn i zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pzeplywu takith danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/464ruE (ogolne rozporzqdzenie RoDb) infoimujq, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Czenvionka-
Leszczyny z siedzibq pzy ul. Parkowej 9 w Czenruionce-Leszczynach reprezentowana
pzez Burmistrza Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny.

2. Kontakt z lnspektorem Ochrony Danych mozliwy jest poprzez:
Adres email: iod@czenruionka-leszc zyny.pl,
Telefon: 32 429 Og 22,
Lub w siedzibie: ul. Parkowa 9,44-2go czenruionka-Leszczyny.

3. Pani/Pana dane osobowe bqdq przetwarzane na podstawie art. O uit. 1 lit. c og6lnego
rozporzqdzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji procedury konkursowej, art. 6g
ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996 z
p62n- zm.) oraz rozpozqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia ZOll r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola,
publicznej szkoly podstawowej, publicznej szkoty ponadpodstawowel lub publicznej
plac6wki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2Q17 r. poz. 1SB7). podanie
danych osobowych jest wymogiem ustawowym do uziqcia udzialu w konkursie.

4. PaniiPana dane osobowe bgdq pzetwazane pn:ez okres niezbqdny do realizacji cel6w
okre6lonych wy2ej, a po tym czasie przechowywane przez okres wymagany ptzez
pzepisy powszechnie obowiqzujqce zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

5. Posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora: dostqpu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwazania.

6. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych z siedzibq pzy ul. Stawki 2, O0-193 Warszawa.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawov'/ym i jest obowiqzkowe ze wzglqdu
na pzepisy prawa oSwiatowego j/w.

8. Pani/Pana dane nie bqdq poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani
profilowaniu.

9. Pani/Pana dane nie bqdq dalej przetwarzane w innym celu ni2 tym wskazanym
w pkt 3.

10. Pani/Pana dane nie bqdq przekazane odbiorcy w paristwie tzecim lub organizacji
miqdzynarodowej.
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