
Zarządze ie Nr 0050.41.2022 

'Wójta Gminy Slubiec 


z dnia 1 maja 2022 rolw 


~RI'awlc: ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoly 
Podstawowej im. Wladys awa Jagielly w Piotrkówku. 

Działając na podstawie art. 30 List. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (I.j. Dz. U. z 202 r. poz. 559) i art. 63 ust. l i 10, W związku z art. 29 
ust. l pkt 2 ustawy z dnia 14 grud nia 2016 roku - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 
1082 ze zm. I) oraz § l ust. 1 rozporządzeJ1ia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 
2017 r. \v sprawie regulaminu konkursu Ina stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, 
publ~cznej szkoły podstawov:e}., publi 9znej. szkoły ponadpodstawowej. lub publicznej 
placowkI oraz trybu pracy komiSJI konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) I rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 20171'. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać osoba zajmująca stanowiskp dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w 

publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole 
ponadpodst~l\Vowej oraz publicznej plai ówce (Dz. U. z 2021 poz. 1449) zarządzam, 

co Ilasl~pu.lc: I 

§ l 

Ogłaszam Szkołykonkurs na kandydata n1 stanowisko dyrektora Podstawowej 
im. 'Władysława Jagiełły w Piotrkówku. I l'reść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Ogłoszeni.e , o I~tórym r~owa w ~ I.' zostr nie ~pLlblj.kowane .na stronie Bi~letynu Infor.macji 
Publlc7.ncl Gminy SJublce, strome mternetoweJ Gmll1Y Słubice oraz wy"vleszone w mieJscu 
ogólnodostc;pnym w siedzibie Urzędu Gn finy Słubice. 

I § 3 

Wykonanie zar7.c)dzenia powierzam SekretarzowI Gmmy Słubice. 

§4 

Zarz<jd zenie obowiązuje z dniem podpisa Ja. 

I Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2021 poz. 762 oraz z 2022 poz. 655. 

http:Ilasl~pu.lc


Za/qcznik do Zarzqdzenia Nr 005U<lJ 2022 
Wójta Gminy Slubice 

z dnia J7 maja 2022 roku. 

Wójt b miny Słubice 

ogłasza lwnkurs na kanidydata na stanowisko dyrektora 


Szkoły Podstawowej im. 'VładYSh1l wa Jagiełły w Piotrkówłm, Piotrkówe){ 75, 

09 533 Słubice 


I. 	 Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji ~arodowej z dnia II sierpnia 2017 r. w sprawie 
\\ymagaó, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kicro\Nnicze w pUblicznh n pl'zedszkolu, publicznej szkole podstawowe.j , 
publicznej szko le ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 
\449) tj. : I 
1) nauczyciel 111lanOwany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące 

'vvy magallla: 
a) posiada wykształcenie wyższe i lytuł zawodo'v\')' magister, magister inżynier lub 

I'óvmorz<;dny, oraz przygot01anie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w danej szkole; 

b) ukot'lczyi studia pierwszego Istopnia, studia drugiego stopnia, jednolite sludia 
magisterskie lub studia pobyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs 
kwalifikacyjny z zakres u zarz~d zania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami 
w sprawie placówek doskonaldnia nauczycieli; 

c) posiada co najmniej pięci d letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku 
nauczyciel a lub pięcioletni stb ż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyc iela 
akad em icki ego ; 

ci ) 	 ui'.ys kal: 
- co najmniej bardzo dobrą oc nę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub 
- pozytywną ocenę dorobku zą wodowego w okresie ostatniego roku, albo 
- w przy padku nauczyciela akademickiego - pozy tywną ocenę pracy w okresie 
oSlatnich czterech lat pracy Iw uczelni, przed przystąpieniem do konkursu na 
stanowisko dyrektora; 

c) 	 spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym ; 

1) ma pełm~ zdolność do czynnoś~ i prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 
g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną , o której mowa wart. 76 us!. 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 
oraz 2021 r. poz. 4) , a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą 

dyscyplinarm), o której mowa w ar!. 276 ust. I ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -
Prawo o szkolnictwie wyŻSZy ll i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619 ze zm.) , 
lub karą dyscyplinarną , o której mowa wart. 140 ust. I usta'v\')' z dnia 27 lipca 
2005 1. -- Prawo o szkolnictwi& wyzs l.ym (Dz. U. z 2017r. poz. 2183 ze zm.) oraz 
nie LOczy s i ę przeciwko niemu postępowanie dyscypl i narne; 

11 ) nic byl skazany prawomocny 1 ",vyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
pl'zes tępstwo skarbowe; 

i) nie toczy s ię przec iwko nielm postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego; 
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j) 	 nie byl karany zakazem pełniel ia funkcji zwi'1zanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi , o którym mowa w arL. 31 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 
2004 1". o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(Dz, U 1, 2021 I', poz, 289): 

k) 	 w przypadku cudzozicmca - po , iada znajomość języka pol skiego poświadczoną na 
zasadach określonych w ust3\Vle z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim 
(Oz, U, z 2021 r. poz, 672), ulotlczył studia picn-vszego stopnia, studia drugicgo 
stopnia lub jednolite studia m~gisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest 
tłumaczem przysięgłym języka 1P0lskiego 

jak również: 
2) nauc zyc iel mianO\vany lub dyplomowany , który: 

a) posiada wykształcenie wyżbe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub 
równmzędny , oraz przygoto"Janie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w dan~ j szkole podstawowej, oraz 

b) spełnia wymagania okreś lone w pkt l lit b-k, 
jak również: 
3) oso ba niebędąca nauczycielem, którd spelnia łącznie następujące wymagania: 

a) jJosiada obywatelstwo pOISkie'f!' tym że wymóg ten nic dotyczy obywateli pal'lstw 
członkowskich Unii Europjskicj , patlstw członkowskich Europejskiego 
Porozu mienia o Wolnym Hand u (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczy m oraz Konfedcra ji Szwajcarskiej; 

b) posiada wykształcenie \vy ższe i tytul zawodowy magistcr, magister inżynier .lub 
równorzyd ny ; 

c) posiada co najmniej pi ęc ioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy 
na stanowisku kierowniczym; 

d) nic toczy się przeciwko niej ppstępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżcnia 
publicznego lub postępowanie yscyplinarne; 

c) spelnia wymagania okreś lone w pkt l lit. b, e, f, h, j, k, 

jak róvmież: 


4) Stanowisko dyrektora w publicznej s'lkolc może zajmować również: 


a) nauc zy c,icl miano",:/~ny" lub i dypl,omowany, zatrud,niony na sta.n~wisk.L~ 
wymugaJC}cym kwaltllkacJI pqda goglcznych w urzędzIe organu admll1lstracJI 
I'zqdowcj, kuratorium oświaty , .:nlrum Edukacji Artystycznej , Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i okręgowych IJomisjach egzaminacyjnych, lub 

b) nauczyciel mianowany lub dn}lomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż 
o kreślonc w pkt l, na którYl1 s<j realizowane zadania z zakresu oświaLy, w 
urzc;dzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty , Centrum Edukacji 
Artystycznej , Centralnej Konpisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach 
egzaminacyjnych, lub na stanov,/isku, na którym są realizowane zadania z zakresu 
oświaty \',i urzęd zie organu adl11 l"ni stracji samorządowej, lub 

c) nauczyciel mianowany lub dyp 0l110wany urlopowany lub zwolniony z obowi'1zku 
świadczenia pracy na podstawie przepisów uSlawy z dnia 23 maja 1991 
o związkach zawodowych (tj, I Iz, U. z 2019 L poz,263) 
spełniający wymagal1la okreś one w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu 
posiadania co najmniej bard 2:.o dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny 
dorobku zawodowego . j 

' ) 	 Zgodnie z ~ l li St. 2 pkt 4 rozpornlc1zenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
l l sierpnia 2017 L W sprawie regulam Inu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego 
prl'.cds zkola, publicznej szkoły podsta1wovvcj, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub 
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publicznej placóv,l[<i oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 202l r. poz. 1428) 
olerty osób przystępujących do konku 'su powinny zawierać wymagane dokumenty tj.: 
l) uzasadnienie przystąpienia do komkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju 

publicznej szkoły, J 

2) 	życiorys z opisem przebiegu PIJ'ICY zawodowej , zawierającego w szczególności 
inj()l'Inację o: 
a) stażu pracy pedagogicznej - \\1 rzypadku nauczyciela albo 
b) 	 stażu pracy dydaktycznej - \\1 pI~zypadku nauczyciela akademickiego, albo 
c) 	 stażu pracy. w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby 

nicbc;:dącc.j na uczycie lem, 
3) oświadczenia zawierające następuj ce dane osobowe kandydata: 


a) imię (imiona) i nazwisko, 

b) datę i miejsce urodzenia, 

c) obywatelstwo, 

d) 	 miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 

4) 	 poświadczone przez kandydata ' .21 zgodność z oryginałem kopie dokumcntów 
potwierdzających posiadanie wynr' gcll1ego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: 
świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów 
potwierdzających okres zatrudnieni: ' 

5) 	 poświadczonc przez kandydata ~a zgodność z oryginałem kopie dokumentów 
potwierdzajc)cych posiadanie wymdgancgo wykształcenia, w tym dyplomu ukol1czenia 
studióvv pierwszego stopnia, sJudiów drugiego stopnia, jednolitych studiów 
magisterskich lub świadectwa +ollczenia studiów podyplomowych z zakresu 
z,nzc)dzania albo świadectwa L kOt1czenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu 
zar/.ądzaniu oŚ\\liatą, 

6) w przypadkll cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z 
oryginalcm kopii: I 
, I) dokumentu potwierdzającego !Znajomość języka polskiego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 7 października 9991'. o języku polskim (Dz. U. z 202l l'. poz. 672) 
lub 

h) dyplomu ukot1czenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub 
jednolitych studiów magistersk'ich na kierunku filologia polska, lub 

c) dokumentu potwierdzającegol prawo do ",vykonywania zawodu tłumacza 
przysięgłego języka POlSkiego j 

7) 	 poś\viadczoną przez kandydata '1i.1 zgodność z oryginalem kopię zaświadczenia 

lekmskiego o braku przcciwws[:lazc1l1 zdrowotnych do wykonywania pracy na 
st<lnowisku kierowniczym, 

8) oświadczenie, że przeciwko kandy btowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego IL b postępowanie dyscyplinarne, 

9) oświ(ldczenic , ŻC kandydat nie b ł skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

10) oświadczenie, i .c kandydat nie b~ l kawny zakazem pelnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środbmi publi Jl.nymi, o którym mowa w 31'1. 31 ust. 1 pkt <1 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 '. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. z 20~ l r. poz. 289), 

1 l) oświadczenia o dopełnieniu obowi~zku , o którym mowa wart. 7 ust. l i 3a ustawy 
z dnia 18 października 2006 r. o l ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczetistwa pat'lstwa z lat 19f4-1990 ~r~z treści tych dokumentów (Dz. U. 
z 2020 l'. poz. 2141 oraz z 2021 r. poz.25) I 464) - w przypadku kandydata na 
dyrektora public:mej szkoły urodzonego przed dniem l sierpnia 1972 r., 
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12) poś",viadcwl1C.) przez kandydata za ;:godność z oryginarem kopię aktu nadania stopnia 
nauczyc icla mianow,ll1ego lub dYPf')mowanego - w przypadku nauczyciela, 

13) poświadczoni} przez kandydata za _godność z orygi,:ałc':1 kopię k~rty oceny pracy lub 
oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, 

14) oświadczenic, i..e kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której 
mowa 'vV 3rt. 76 usl. I ustawy z dnFI 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Oz. U z 
20 19r. poz.2215 oraz z 2021 r. poz ' I~)' lub karą dyscyplinarną o której mowa w 3rt. 276 
ust. I ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 478 i 619), lub kaią dyscyplinarną, o której mowa wart. 140 usl. 
llsta",vy z dnia 27 lipca 2005r. Pr wo o szkolnictwie 'vvyższym (Dz. U. z 2017 poz. 
2183 ze ZI11.) - w przypadku naucz Iciela i nauczyciela akademickiego, 

15)ośw iadczcnie , żc kandydat ma p~lną zdolność do czynności prawnych i kor/ysta 
z pełni praw publicznych. 

Na h)danic organu prowadzącego · 'zkolę Podst3\vową im . Władysława JagieUy w 
Piotrkówku kandydat obowiązany jclst przedstawić oryginały dokumentów, o których 
mowa \V ust. 2 pkt 4-7,12 i l J niniejszbo ogłoszenia. 

J. Okrt)' w zamknic,JYCh kopertach z podanym adresem zwrotnym.należy skladać 
numerem telcConu i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Wradyslawa .Iagierly w Piotrkór ku" w terminie do dnia l czerwca 2022 r. do 
godziny 15"0 na adres - Urz~1d Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice. 
Dokumenty, które wpłyną do UrzędL Gminy Srubice po określonym terminie nie będq 
rozpatrywanc. I 

4. 	 Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. 

5. 	 Konkurs przeprowadzi komisja kOI~ kursowa powolana przez Wójta Gminy Słubice, 
powiat plocki, wojcv,/ództwo mazowieckie. 

O lcnninic i mi~jscu przeprO~!adZel~i ~ . I~osied~enia . komisji kandydaci. oraz po zos~a~~ 
cllonkowlc komiSJI zostaną powladomlcf11 Illdywldualnle, przez Przewodl11czącego komls.ll 
konkul'so\:,cj powo~~\I1cj przez Wójta GI11 1' I1Y Słubice, nie później niż na 7 dni przed terminem 
pOSied zenia komiSJI. 
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