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Zarz~ldzenie ~r 0050.41.2022 


Wójta Grtny Słubice 


z dnia 17 m1aja 2022 roku 


~_.2rm:łWłe-.:. ogłoszenia konłmrsu na k~ndydata na stanowisko dyrektora Szkoly 
Podstawowej im. Wladysłm~a Jagiełły w Piotrkówku. 

Działając na podstawie art. 30 usl. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559) i art. 63 ust. l i 10, w związku z art. 29 
ust. l pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 
1082 ze zm. I) oraz § l ust. l rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 
2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, 
publicznej szkoły podstawowej, publiczl ej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej 
placówki oraz trybu pracy komisji konkursor ej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) i rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 20171'. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowj(ldać osoba zajmująca stanowisko yrektora oraz inne stanowisko kierownicze w 
publicmym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole 
ponadpodstawowej oraz publicznej placó "'ce (Dz. U. z 2021 poz. 1449) zarządzam, 

co Ilas(~ru.ie: 

§ 1 

Ogłaszam konkurs na kandydata na stanovvisko dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Wladysława Jagiełły w Piotrkówku. TI'CŚć ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§2 

Ogłoszenie, o którym mowa w § l, zostamie opublikowane na stronie Biuletynu Informacji 
Public7nej Gminy Słubice, stronic internetowej Gminy Słubice oraz wywieszone w miejscu 
ogólnodost<;pnym w siedzibie Urzędu Gminy Słubice . 

§3 

Wykonanie ;.::arz<)dzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Słubice. 

§ 4 

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisan a. 
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I Llllia lly ustaw y opublikowano w Dz. U. z 2021 poz. 762 oraz z 2022 poz. 655. 

http:Ilas(~ru.ie


Zalącznik do Zarządzenia Nr 0050. ~ /2U2 2 
Wójta Gminy Slubice 

z dnia J7 maja 2022 roku. 

Wójt Goiliny Słubice 


ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. Władysława JagiclIy,,, Piotrkówku, Piotrkówek 75, 


09-533 Słubice 


I. 	 Do konkursu może przystąpić o$oba, która spełnia 'vvymagania określone 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia li sierpnia 2017 r. w sprawie 
wymag<'1I1, jakim powinna odpo\viadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawQ\,vej , 
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. paz. 
1449) tj.: 

l ) 	 nauczyciel n1lC1l10Wany lub dypl 'omowany, który spełnia łącznie następujące 

wymagania: 
a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub 

równorzydny, oraz przygotowa lic: pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w danej szkole; 

b) ukot1czył studia pierwszego s/topnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia 
magisterskie lub studia pod~plomowe, z zakresu zarządzania albo kurs 
kwalitikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami 
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli; 

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku 
nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela 
akademickiego ; 

ci ) 	 u/,yskal: 
- co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub 
- pozytywllC) ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku , albo 
- w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie 
ostatnich 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 pełną zdolność do czynności pravmych i korzysta z pełni praw publicznych; 
g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa wart. 76 us!. 

ustaWJf z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Oz, U. z 2019 r. poz. 221 S 
01'a2 202 J1'. poz. 4), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą 
dyscyplinarną , o której mowa war!. 276 ust. i ustawy z dnia 20 lipca 20 i8 r. -
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619 ze zm.), 
lub karą dy scyplinarną, o kt~ rej mowa w art. i40 ust. i ustawy z dnia 27 lipca 
20051'. - [)rawo o szkolnictwie wyżs/.)'m (Dz. U. z 20 i7r. poz. 2183 ze zm.) oraz 
nic toczy si<; przeciwko niemll pos tępowanie dyscyplinarne ; 

h) nic by! skazany prawomocn~m wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe; 

i) nie toczy si~ przeciwko niemu post<;powanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego; 
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j) 	 nie byl karany zakazem pełnienia ,J'unkcji zwic)zanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o którym mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 
2004 l'. o odpo\viedzialności za Inaruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(I)/,,, U. L. 2021 r. poz. 289)~ 

k) 	 w pI'zypadku cudzoziemca - posia l a znajomość jyzyka polskiego poświadczom) na 
zasLldach określonych w ust,l\vic z. dnia 7 października 1999 r. o języku polskim 
(Dz. U. z 2021 l'. poz. 672), UkOJł czył studia pierwszego stopnia , studia drugiego 
stopnia lub jednolite studia magIsterskie, na kierunku filologia polska, lub jest 
tłumaczem przysięgłym jyzyka POliSkiegO 

jak również: 
2) nauczyclcl mianowany lub dyplomowwlY , który: 

a) posiada ",vykształcenie wyższb i tytuł zawodo\l\ry licencjat, inżynier lub 
równorzędny , oraz przygotowal ie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w danej $7.ko!e podstawowej, oraz 

b) spełnia wymagania określone v) pkt I lit. b-k, 
jak róvmież: 	 I 
3) osoba ni~będC)ca nauczycielem, k~óra t pełnia lączni,e następ.ujące \l\rymagania: . , 

i l) posl(lda obywatelstwo polskie , z Itym że v\rymog ten nIe dotyczy obywatelJ panst w 
c złonkowskich Unii Europejskiej , patlstw członkowskich Europejskicgo 
Poro/umienia o Wolnym I-IandJL1(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym oraz KonfederacjI S7.wajcarskiej; 

b) posiada wykształcenie wyższe i/ tytu] zawodowy magister, magister inżynier lub 
równorzęd ny; 

c) posiada co najmni ej pięcioletni ~ taż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy 
na stanowisku kierowniczym; 

d) nic toczy się przeciv"ko niej pos tępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżcnia 
publicznego lub postępowanie d}/scyplinarnc; 

. 	 e~ s~ełnia wymagania określone w /pkt l lit. b, e, f, h, j, k, 
.Iak 	!'Ownleż: 
4) Stanowisko dyrektora w publicznej sv.kole może zajmować również: 

<l) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku 
w)'l11agaj'lc)'m kwalifikacji podagogicznych w urzędzie organu administracji 
rZc)dowcj , kmatorium oświaty , \~ntrul11 Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji 
[gzamin3cyjnej i okręgowych 11 oll1is.jach egzaminacyjnych, lub 

b) nauczyciel mianowany lub cly lomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż 
okreś lonc w pkt I, na który11h1 są realizowane zadania z zakresu oświaty , w 
lII'z«clzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji 
Artystyczncj, Centralnej KOlrlisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach 
egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu 
oświaty w urz«dzie organu adn ini stracji samorządowej , lub 

c) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiqzku 
świadc7.enia pracy na podsta/",ie przepisów ustc1'v\ry z dnia 23 maja 199 I r. 
o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.263) 
spetniający wymagania okrdślone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu 
posiadania co najmni ej bar izo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny 
dorobku zawodowego. 

J 	 I.godnic z ~ I liSt. 2 pkt 4 rozp'017.'lclzcnia rvlini stra Edukacji Narodowej z dnia 
I l sierpnia 2017 l'. \V sprawie regulCHlinu konkursu na stanowisko dyrektora public7. nego 
pr/edszkola , publicznej szkoły podstawowej , publicznej szkoły ponadpodstawowej lub 

.., 
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pl~bliczn~j placó"vki ~raz trybu pracy kOl11iSji. konkurs?we~ (Dz. U. z 2021 r. poz. 1.428) 
olerty oso b przystępujących do konkursu powlOny zawlerac wymagane dokumenty t.J.: 
l) uzasadnienie przystąpienia do konkl rsu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju 

publicznej szkoły, 
2) życiorys z opisem przebiegu prac zawodowej, zawierającego w szczególności 

inforrnację o: 
a) s tażu pracy pedagogicznej - V.i prz,ypadku nauczyciela albo 
b) stai.u pracy dydaktycznej - w prz~padku nauczyciela akademickiego, albo 
c) stażu pracy , w tym s tażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby 

nicbydącej nauczycielem, 
3) oświadczenia zawierające na s tępując ' dane osobowe kandydata: 

a) imię (imiona) i nazwisko, 
b) datę i miejsce urodzenia, 
c) obywatelstwo, 
d) miej sce zamieszkania (adres do korespondencji) , 

4) poświadczone przez kandydata zh zgodność z oryginałem kopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie wym~ganego s tażu pracy, o którym mowa w pkt 2: 
świadectw pracy, zaświadczeń I o zatrudnieniu lub innych dokumentów 
potwicrdzających okres zatrudnienią, 

5) poświadc7.0nc przez kandydata :b zgodność z oryginałem kopie dokumcntów 
potwierdl.ajc)cych posiadanie wymakanego wykształcenia, w tym dyplomu ukot1czenia 
studiów pierwszego stopnia, stlGdiów drugiego stopnia, jednolitych studiów 
magisterskich lub świadectwa ukollczenia studiów podyplomowych z zakresu 
l.arzi)dzania albo świadectwa dkol1czenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu 
zarządzania oświat;:), 

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z 
oryginalcm kopii: 
.'.) dokumentu potwierdzającego zn ajomość języka polskiego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 7 październi ka 11999r. o j ęzyku po Iski m (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) 
lu b 

bl dyplomu ukol1czenia studió\v pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich na kierunku lilologia polska, lub 

1.. i dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza 

przysięgłego języka pol sk iegq. 
7) 	 poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciww::ikazal1 zdrowotnych do wykonywania pracy na 
st<lnowi sku kierowniczym, 

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatow i nie toczy się postępowanie o przestępstwo 
ścigane z oskarż,cnia publicznego llub postępo"vanie dyscyplinarne, 

9) oświadczcnie, l,C kandydat nie Ibył skaza ny prawomocnym "vy rokicm za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestgpstwo skarbowe, 

10) oświadczenie, że kandydat nie I był kal'any zakazem pełnienia funkcji z\viązanych 
z dysponowan iem ś rodkami pu~licznYl11i , O którym mowa wart. 31 ust. l pkt '-I 
ustClwy z dnia 17 gruclnia 200f! r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. z 202 1 r. poz. 289), 

I I) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa wart. 7 ust. l i 3a ustawy 
z dnia 18 października 2006 r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczel1stwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2 141 oraz z 2021 r. poz.255 i 464) - w przypadku kandydata na 
dyrcktora publicznej szkoly urodzonego przed dniem l sierpni a 1972 r. , 



12) poświadcwną przez kandydata za zgodność z oryginatem kopię aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplom wanego - w przypadku nauczyciela, 

13) poświadczon'1 plzez kandydata za zgo -Iność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub 
oceny dorobku zawodowego - 'vV przy <ldku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, 

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną , o której 
mO'vva wart. 76 usL. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Oz. U I 

2019r. poz.2215 oraz z 2021r. poz.4), ~ ub karą dyscyplinarną o której mowa wart. 276 
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Oz. U. 
l2021 r. poz. 478 i 619), lub karą ' yscyplinarną, o której mowa wart. 140 usL. l 
ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawd o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 poz. 
2183 ze zm.) - w przypadku nauczyci la i nauczyciela akademickiego, 

15) o ś\viac!czenic, że kandydat ma peln~) zdolność do czynności prawnych i korzysta 
z pełni praw pub! icznych. 

Na l.ądanie organu prowadzącego Szl 'oly Podstawową im. Władysława Jagielty w 
Piotrkówku kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których 
mowa w ust. 2 pkt 4-7,12 i 13 niniejszeg ogłoszenia. 

Orerty nalei.y skladać w zamkni<;tyJh kopertach z podanym adresem zwrotnylll. 
numcrem tcleronu i dopiskiem ,, [(onku's na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawo'vvej 
im. Władyslawa JagieHy w Piotrkówk, l" 'vV terminie do dnia l czerwca 2022 r. do 

1500godziny na adres - Urząd Grriny Slubice, ul. Plocka 32, 09-533 Siu biec. 
Dokumenty, które 'vvpłyną do Urzędu Gminy Słubice po określonym terminie nie będą 

rozpatrywane. . ., I . .. 
4. Nle dopuszCL:a Slę składal1la otert w fOrt'rlle elektrol1lczneJ. 

I(onkurs przeprowadzi komisja konkurso\va powolana przez Wójta Gminy Słubice, 

pO'v\'iat plocki, województwo mazowieckie. 

O tCl'Ininic i miejscu przeprowadzenia posicdzenia komisji kandydaci oraz pozostali 
cl.!onkowic komisji zostam} pO\.viadomieni indywidualnie, przez Przewodniczącego komisji 
konklll'sowej powolanej przez Wójta Gmin ' Słubice, nie później niż na 7 dni przed terminem 
posiedzenia komisji. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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lN FORMACJE O PRZETWARZANIU DAJN,' YCII OSOllOWYCII W URZĘDZIE GMINY 
SU JBICE PODCZAS KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOLY 

PODSTA WOWEJ IM. vVLADYSL~WA JAGIEŁLY W PIOTRKÓWKU 
Zgodnie z ar!. 13 LISl. 1 i 2 Rozporzc)dzenia r)arJamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dllia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrollY osób fizycznych w związku z przelwarDlIlicl11 
danych osobowych i w sprawie swobodnego Pfzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrcktywy 
95/4(J /Wl: (ogólnc rozpol'L.,)dzcnie o ochronie donych, dalej RODO (Dz. Urz. Unii Europej skiej 
l. Il lJI I. 4/05/2016) inl'ormujc;. żc: 
I. 	 !\dministratorem Pani/Pana danych osobow.'C h jest Wójt Gminy Słubicc z siedzibą w SlubicC1ch 

u!' Plocka 32 , 09-533 Slubice, Tel. 2427 89 31, mail: ugslubice@plocman.pl. 

2. 	 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane ydą w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
ciC)ż c)cego na Administratorze, na podstawiJ art. 6 ust. l lit. c RODO, bądź wykonania zadania 
realil..ovvanego w interesie publicznym Ilub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej Administratorowi , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

3. 	 W 7,wic)Zku z przetwarzaniem danych w clelu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe 
mog') być udost9pniane innym OdbiorCOjnl lub kategoriom odbiorców danych osoboV\ry ch, 
którymi mog,) być: 

I) pocimioty upo\va7,nione do odbior I Pani/Pana danych osobowych na podstawie 
odpowiednich przepisów prawa; 

2) 	 podmioty. które przetwarzają Pal l/Pana dane osobowe \V Imieniu Administratora 
na podstawie 7.avvartcj umowy po\~ierzcnia przetwarzania danych osobowych (tzw. 
podmioty przetwarl'.ającc). 

4. 	 Pani/h1l1a dane osobowc nie bydą przekaz~wanc do P2111Stw trzecich. 
5. 	 l)ani /Pal1a dane osobowe będą pr!etwC1l'!~lI1C prze/.. ohes niczbC(dny do realizacji wska/Clnego 

powY7,ej celu przetwarzania, w tym ró;wnież obowiqzku archiwizacyjnego wynikajc)cego 
! .lcdnolitcgo Rzeczowego Wykm'.L1 Akt organów gminy oraz urzędów obsługujących te organy 
i ustaw)' o narodowym zasobie archiwalny 11 i archiwach . 

6. 	 W !'wic)L'.ku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu 
prawo: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia 
przet wmzania danych, przenoszenia da llych, v"l1iesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych . , 

(Uwag,l: l'calizacja powyższych praw mLlsi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie 
których odbyvva s ię prl..etwarzanie danych /oraz RODO , a także m. in. z zasadami vvynikającymi 
I. kocleksu Post9powania administracyjnegp czy archiwizacji). 

7. 	 W przypadku wyrażenia zgody na przetwpl7anie danych skorzystanie z prawa cofnięcia I.gody 
nic ma wply\vu na prl.ctwarzanic, którc miało miejsce do momentu V\rycofania zgody. 

g 	 Ma l\lI1i /Pan prawo wnicsieni,1 skargi d/O organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
I)anych Osobowych. 

9. 	 {)otlal1ic prze/. Pani,)/Pana danych osob wych .jcst warunkicm uczestniczenia w proceclmzc 
konklll'sowej na stanowisko dyrektora Szl oly Podstawowej w Świniarach i wynika z przepisów 
prmva: 

10 	 Pani/Pana dane nic bC;c1ą poddawane ~aulomatyzowanemu podejmowaniu decyzji , w tym 
równiO. pl'Olllowaniu. 

Wójt Gminy Słubice 

Potwierdzam odbiór klauzuli informacyjnej i wyrażam zgody, aby moje dane osobowe był) 
przctwill'7.ane w celu przeprowadzenia prodcdury konkursowej na stanowisko dyrektora Szkol) 
Podslawowej im. Wladyslawa Jagietły w Pio{rkówku. 

(do/u i j)()djJi.\) 

http:wic)L'.ku
http:Wykm'.L1
mailto:ugslubice@plocman.pl

