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Z.rz~dzenie ~r 0050.40.2019 


""ojta (~miny Slubic:e 

z dnia 16 m~ja 2019 roku 


I , 

ogJoszcnia konkursu na stanowisko dyrcktora Szkoly Podstawowcj 
w S'winiarach. 

Oziafaj<'1c na podstawie art 30 ust, 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzq.dzie gmtnnym (1.j. Dz, U, Z 2019 r, poz. 506) i arL 63 ust 1 i 10. W 7."\\iqzku 
z art 29 ust. I pkt 2 ust8\vy z dnia 14 grudnia 2016 roku Pra\vo oswiatowe (t.j. Dz. C, Z 2018 
L, poz. 996 zc zm,') oraz § 1 ust 1 rozporZ¥izcniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
11 sierpnia 20 J7 L W sprawie regulamil1u konkursu nn stanowisko dyrektora publicznego 
przcdszkola. publicznej szkoly pocistawov."Cj, publicznej szkoly ponadpodstawowej lub 
publicznej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowcj (Dz, U. z 2017 r. poz. 1587) 
zarz~dzam, co nastt¢puje: 

§ 1 

Oglaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkot:y Podstawowej 
w Swiniarach. Trde ogloszcnia 0 konkursic S:1ano\vi zatqcznik do ninicjszcgo zarLadzenia. 

Ogloszenle, {} kt6rym mowa \v § I. zostanie opublikowane na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Slubice. stronie interndowej Gminy Slubice oraz \<vywieszone w rnil;!jscli 
og6lnodos~pnym w siedzibie UrLl;du Gminy Slubicc. 

§3 

Za realizacjy niniejszego zarzQdzenia byd~ odpowiadal osobi:ide. 

§4 

Zarzqdzcnic obmviqzuje z dnicm podpisania, 

wC/ 
mgrJlIKoz/mnki 

!rnH1l.' J$iawy opt:c1ik<;w.¥l\) '" Ill. I.'. 120l? L I'H/.nO}. 12013 r" POL. 1000.1'1)/, 12')f), poz. 1669 i pill. 214~ maz 
i- 2(H\) L PI)L 534, poz, 730 ; pOI. 16:. 



Zalqcznik do Zarzqd::enia Nr 0050.40. 2019 
Wvjfa Gmin) Slubice 

z dnia /6 maja 2019 roku, 

""ojt Gminy Siubice 
oglasza konkurs nalstanowisko dyrektora 

Szkoly Podstawowej w S~iniarach~ Swiniary 4 t 09-533 Siubice 

1. 	 Do konkursu moze przysl'lpH::: osoba, kt6ra spefnia wymagania okresJone 
w rozporzqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sicrpnia 2017 r. w spra\Vic 
w)'magaiL, Jakim po\vinna odpo\.\.'iadaC osoba zajmuj~ca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kiemvmicze w publicznym przeds7ko!u, publicznej szkole pOdsUl'\vowej, 
publicznej szkole ponadpods!awuwej oraz public:tnej placowce (Dz, U. z 2017 r. poz. 
1597) Ij.: 

I) 	 nauczycic1 miano\.\"any lub dypltim0wany, kt6ry spe:tnia h)cznie nast~pujqce 

~:yrnaganJa: 

a) 	 posiada \.vyksztarccnie wyZszc i tytul zawodowy magister, magister intynier lub 
r6wnorzydny, oraz przygotowanie pedagoglczne i kwalifikacje do zajrnowania 
£tal1()wiska naucLycicia w danjm .pl'zcdszkolu. 5zkole lub placnwce; 

b) 	 UkOllC"Zyl studia ""yzszc Jub studia podyplomuwe, z zakresu zarz<tdzania albo kurs 
kwalifikllcyjllY 7. zakresu zar£4dtania oswiat~ prowaozony zgodnie 7. przepisruui 
v\o sprawie plac6wek doskonaleIii~ nauczycieli~ 

c) 	 posiada co najmniej pi~ciolet~i staZ praey pedagogicznej na stanowisku 
nauczycie1a lub pirycioletni smt! pracy dydaktycznej nll stanowiskll nauczycicla 
akademickiego; 

dj uzyskal: 
- co najrnnicj dohrq OCClit;: pracy W okresie ostalnich piy'Clu lat pr3l.:Y lub 
- pozyty\vofj ocen~ dombku zawodowego \V okrcsie ostatniego roku, mbo 
- w przypadku nauczycida akademickicgo - pozytywnq occn~ pracy W okresic 
ostatnich cztercch iat p:-ncy w szt<.olc wyzszej 
przcu przY51;qpicniem do konkursu na stanowisko dyrcktDrn: 

e) 	 spcln.a warunki zdrowotnc niezb~dnc do ,.vykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym'. 	 ' 

t) 	 ma petnq zdolnosc do czynnosci prawnyeh i kOlzysla z pelni praw publicznych: 
g) 	 nie byl prawomocnie ukarany kar.!} dyscyplimlrnq, 0 k16rej mown \ ... art" 76 usC 

us-taw} 7. dnia 26 stycznin 1982 t. ~ Kana Nauczy(:ida (Oz. U. z 2018 r. poz. 967 
zc zrn.), a w przypadku nalJczycida akademickiego ~ knr~ dyscyplinur04, () ktorej 
mowa wart. 276 ust. I ustawy 7, dnia 20 lipca 2018 r. ~ Prawo 0 s7101nil"twie 
\\-YZszym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 7.C znq, oraz nie toczy 519 przeci'Wko niemu 
postypowanic dyscyplinarnc: 

h) uie byi skazany praviomocnym wyrokicm Z3 umyslne przesh;pstwo tub urnyslne 
pr;[(.~Slypstwo skarbowe; 

i) nic toczy siy: przeciwko niemu POSlifPowHllie (1 przcstt;pstwo scigane Z oskru7cnia 
pubJiczncgo; 

j) 	 nie by! karany zakazC'In pclnienia funkcji zwiaz:.mych z dysponowaniem srodkami 
pubHcznyrni, 0 ktorym mowa \\' art, 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 gmdnia 
2004 r. {1 odpowiedzialnosci 7,a naruszcnic dyscypliny tinans6w publicznych 
(D7.. U.z2018r.poz.1458zczm.j; 



~!I 
i 


I 

: 

k) 	 w pr1.ypadku c~dzoziemca - po~ia4a zl~ajomo~c j~zy~a pol,skiego rx:s~:v~adczon<:J ,na I 

zusudach okreslonych \\ uslaWle ~ dma 7 pazdzH:mlka 1999 r. 0 ]t;z)ku polsKlm 

(Dz. 

2) nauczyc
U. Z 2018 r. pOL 931 ze zm.)J 


iel mianowany lub dyp!omo\,,'¥ny, kt6ry: I 
i 


~ a) posiada <w-yksztakenie w:;'zsze i tytul zawodowy lkencjat, iuz),nier lub 

r("vnorz~dny, oraz przygptuwanie pcdagpgiczne j kwalitikacjc do I 


,
zajmowania strUlowiska nau~zycicla w dauym prledszkolu lub danej szkole 

pooswwowej, oraz j I 


b) spclnia 'l'.ymagul1ia okreSlope w pkt I lit b-k. i 


3) osoha ni~btyd<lca nauczycielcm. k:ora ~petnia h}CZlli,e nasiy~uj'lCC w-ymagania:, , 

a) pO$\£tda obywa!elst¥,'Q po!sk;e, z tym ze \vymog ten me dotyczy obywateh panst\.';' I 

I 


czlonkowskich Unii Eun"}{X'jskiej, pailstw czlonkowskich Europejskiego 

Porozumienia 0 Wolnym Handl~(EFTA) - siron umowy 0 Europejskim Obszarze I 

Gospodarczym uraz Konlederacjl Szwajcarskiej; 

: 


b) posiada wykszta1cenie wyzS'zc i Itytul zawodowy magister, magister inzynier lub I 

i
rownorz<rdnv: ' 

c) posiada co l;~jmnkj pi~iiJlctni ~az pracy. w tym co najrnniej d'Wule~ni stai pracy I 
nn stanmvisku kicrownkzym: 

d) nie toczy 5i'¢ pfzeciwko niej postr;po\Vanie 0 przest<;pstwo sdgane Z oskarzenia Ipubliczncgo lub post¢"powanie dyscyplinamc: , 
c) spelnia vvymagania okrdlone w pkt IliL b, e. f, h,j, k. 

4) Stanowisko dyrektora wpubliczncj stko!e maze zajmowac r6v.nicz: I 

a) 	 nauczycjd mianowany lub! dyplQmowany, 7atnldniony na stanowisku 

i 


wymagajclcyrn kwalliikatji pctlagogic7;Iiych w urL~dzic organu administracji I 

rZ'l,dowej, kuratorium oswiaty. Centrum Edukucji AJ1ystycznej, Ccntralnej Komisji I 


IEgzaminul;yjnej i okn;gov.ydt kprnisjaeh egzaUllnacyjnych, lub 

b) 	 nauczydd mianowany lub dyplrmowany urlopowany lub zv.'oiniony Z obowiqzku 

swiadczenia pnu..'y na podsta-vvie przepisow ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 
o zwilJzkach zawndowych (Lj. l)L U, Z 2019 r. poz.263) 

~ spdniaj-1cy wY1113gania okreslone w rozpoFZ4uzcniu. z v.'Yjqtkiem wymogu 
posiadania co naJl1i.iliej dobrej OCel!)' praey albo pozytywnej oecny dorobku 
zawociowego, ! 

2. Zgodnie z § 1 usC 2: pkt 4 rozporqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia I
• 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu oa stanowisko dyrektora publiczllego ' 

przedszkolu) publicznej SZk01}, podstawowej. puhiiczncj szkofy ponadpodstawowej lub I 

pubhcznej placowki uraz tryhu pracy komi~} konkursowej (Dz. U. z 2017 f. poz, 15&7) i 


oterty os6b przyswpuj'lcych do konkursu powinny zawicrac \vymagane dokum<:nty ~.: I 

1) uZ3Sudnienie przyslitPicnia do konkursu oraz kOl1cepcji funkcjol1owania i rozwoj;; 


publicznej szkoty. 	 I 


1} zyciorys Z opiscm przebicgu prac)' z<lwudowcj. l.awieraj<j.cego w szczeg6lnosd I 

infonnacjt; 0: 

a) stazu pracy pedagogiczl1cj - \\' przypadku nauczycicla albo 

b) slazu pracy dydaktyc/.ncj - w przypadku nauczyciela akademickicgo, albo 

c) StaZll pracy, \N tym SUlZll pracy na stanowisku kicrowniczym - w przypadku osoby 


niebfi;d<}ccj nallczycielcm, 
3) 	 oswiadczenle zawierajqcc nustypujace dane osobowe kandydata: 


a) in11o; (imiona) i nazwiskl.>, 

b) daty i miejscc urodzenia, 

c) obywatclstwo. 

d) miejsC(' zamieszkunin (adr('s do korespondem.:ji), 




4) 	 poswiadczonc przeL kandydatn za I
, 
zgodnosc 7, oryginaiern kopje dokumcntow 

potwierdzaj~cych posiadanic wymagrnego statu pracy, 0 ktorym mowa w pkt 2: 
swiade:ctw pracy, zaS\viaUCZcl1 it1 zatfudnieniu lub innych dokumentbw 
potwierdznjqcych okres zatrudnicnia. : 

5) 	 poswiadczone przez kandydata za,' zgodnosc 7, oryginalem kQpic ciokumentow 
potwierdzujqcych posiadanie vlymag~nego wyksltalccnia, w tym dyplomu uko6czenia 
studiow vlyz5zych tub swiadectwa ukonczenia studlow podyplomowych z zakresu 
zarzqdzania albo swiadectwa uk9ficzenia kur<;u kwalitikacyjnego z zakrcsu 
zarzqdzania oswiat(j-, 

6) 	 posw,iadcz~nq przez, kan~~d?ta zt 7g,o~!lOst z ?ryginalem kopil; d~)kumen~u 
potwlerdzuJ'4ccgo znajQlUosc JYzyk3i polsklCgO, 0 ktorym mowa w ustaWle z dma 
7 pazA1ziernika 1999 f. 0 j~zyku polskjim - w pr.lypadku eudzozicmca, 

7) 	 poswiadczonl1 przez ka!1dydata :tA1! zgodnosc Z oryginaJem kopilT zaswiadclxnia 
iekurskiego 0 braku przcciwwsbran zdrowotnych do wykonywaniu pracy na 

, k k"stanOW!$·u !erO\\"mczym, II 
8) oswiadczenie. ze przeciwkQ kundyd~to\vi nie toczy silf post~powa111e 0 PiD;!Sti(PSIWO 

scigane Z oskari.ellia pubHczncgo iu~ post\fpowanie dyscyplinarne, 
9) o,wiadezenie, te kandydat nie by!' skazan), prawomocnym w)'Tokicm za umysl"e 

przestt;pstwo lab umyslne pw:st~pst~() skarbowc, 
10) oswiadczenie, ze kandydat nie by~ kanmy zaka;rxlT. pelnicnia funkcji zwi,,!zanych 

z dysponm...anicm srodkami publicz¢ymi, 0 ktorym mowa wart.) lust. 1 pkt 4 usta\vy 
z dnia 17 grudnia 2004 f. 0 odpofiedzblnl)sci za naruszcnie dyscypliny finansow 
puhlicznych (Dz, U. z2018 L pm:.lr458 ze zm.t 

11) o:hvindczenia 0 dopelnicniu obowiqzku, 0 kt6ryrn mowa wart 7 liSt. 1 i 3a ustawy 
z dnia 18 pazdzicmika 2U06 r. 0 'ujawnianiu informacji 0 dokumelltach organow 
bczpieczenstwa paJ'Lstwa z Jat 1944-1990 OritZ trcsci tyeh dokumcnt(lw (Dz. li. 
z201l) r. poz. 430 ze zm.) - w prz~padku bndydata na dyrektora publicznej szk,.)iy 
urod70nego przcd dniem I si<:rpnia 1972 r., 

12) po:hviadczonq. przcz kandydata za zgodnosc z oryginafc-m kopi~ aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowancgo lub dypiornowanego • w przypadku nauczycie!a, 

13)poswiadczon'l przcz kandydata La zgodnosc z oryginalem kopiy karty oeeny praey lub 
oeeny dOfObku zawodowego - \V przypndku naucLycie!a i nauczycieJa akademickicgo, 

l4) oswiadczcnie, if: kandydat nie by! prawomocnle ukararty kant dyscyplinami}. 0 kt6rej 
mowa wart. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 s~yczni3 1982 L - KarL.'l h'auczydcla lub wan. 
276 ust i us1awy z dnia 20 lipca 2018 f, - Prawo 0 szkolnlctwie V'TlSZY11l (Dz, t:. 

I 

z 2018 r. poz, 1668 ze zm.) - w przypadku natlczyciela i natlczyciela akudemicki(;"go. I 
I 
,15) oswiadczenic. zc kandydat rna ptln4 zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta 

z peini praw pubiicznych. 

Na zqdanie organu prowadz:tccgo' S;:kol~ Podstawow~ \v Swiniarach kandydat I 

obov,:iqzany jest przedstawiC oryginaly dokumentt.'lw, 0 kt6rych mowa w ust. 2 pkt 4-7,12 I 
i 13 ninicjszego ogloszenia. i 

Ofeny nalery skladac w zamkni'r'lycb kopcrtach z podanym adrcsem zwrotnym. I 
numcrern telefouu i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrekront Szkofy Pods1awowcj I 

w $winiarach" w terminie do dOfa J4 ezerwca 20J9 r. do godziny 15ffl 
) nn adres - I 

l'rzi:!d Gminy Siubice, ul. Plocka 32, 09-533 Slubice. Doktlmemy. k16rc \\'plynq do i 

lJ~du Gminy po okrdlonym termillic nie hydq. rozpatl}'wanc, I 

I 
,4, 	 Nic dopuszczu siy skladanin 01\';>11 w fonnie clcktronicznej, 

I 
, 



,) 

, 

5. 	 Konkurs przeprowadzi komisja konkurkowa powolana przez W6jta Gminy Slubice, 

powiat plocki, wojew6dztwo ma7ov-,.icckJ~. 
o terminie i miejscu przcprowadzenia pdstypowania konkursowcgo kandydaci zostanq 

pO\viadomicni indywidualnie. ! 


