ZARZi\DZENIE NR 2312013
WOJTA GMINY SLAWNO
z dnia 07 marca 2013r.
w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoly Podstawowej w Bobrowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzctdzie
gmirmym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p6Zn. zm.) w zwictzku z art. 5c pkt. 2 i
36a ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. 0 systemie oswiaty (t. j. Dz. U . z 2004r. Nr 256 ,
poz. 2572 z p6Zn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporzctdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora pllblicznej
szkoly lub publicznej placowki oraz trybll pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz.
373 z potn. zm.) zarzctdza si~, co nast~puje:
§ 1. Oglasza si~ konkurs na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej 1m. gen. Augusta
Emila Fieldorfa ps. "Nil" w Bobrowicach.
§ 2. Trese ogloszenia 0 konkursie stanowi zalctcznik nr 1 do niniejszego zarzctdzenia.
§ 3. Zarzctdzenie oglasza

si~:

1) na tablicy ogloszen w Urz'tdzie Gminy Slawno,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Slawno www.ug.slawno.ibip.pl .
3) oraz na tablicy ogloszen Gmiru1ego Zespolu Oswiaty w Slawnie.

Zahlcznik Nr 1do Zarz<\.dzenia
Nr 23 /2013
W6jta Gminy Slawno
z dnia 07 marca 2013 roku

W6jt Gminy Slawno
ogtasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoty Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa w Bobrowicach
I.
Do konkursu na stanowisko dyrektora w szkolach i placowkach oswiatowych moze
przyst'lPic osoba, kt6ra spelnia wymagania wynikajqce z rozporzqdzenia Ministt'a
Edukacji Narodowej z dnia 27 paidziernika 2009 r. w sprawie wymagan, Jakim powinna
odpowiadac osoba zajmujqca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w
poszczeg61nych typach szk6l i rodzajach publicznych plac6wek (Dz. U. Nr 184,
poz.1436 z p6in . zm .):
- nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ktoJ1' spelnia nast~puj~ce wymagania:
1) ukonczyl studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub plac6wce,
2) ukonczy! studia wyzsze lub studia podyplomowe z zakresu zarzqdzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarzqdzania oswiatq, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie plac6wek doskonalenia nauczycieli,
3) posiada co najmniej pil(cioletni staz pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pil(cioletni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4) uzyskal:
a) co najmniej dobrq ocenl( pracy w okresie ostatnich piyciu lat pracy lub
b) pozytywnq opinil( dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku alba
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywnq ocenl( pracy w okresie czterech
lat pracy w szkole wyzszej przed przyst'lPieniem do konkursu na stanowisko
dyrektora,
5) spelnia warunki zdrowotne niezbl(dne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
6) nie byl karany karq dyscyplinarnq, 0 kt6rej mowa wart. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z p6in. zm.),
a w przypadku nauczyciela akademickiego - karq dyscyplinarnq, 0 kt6rej mowa wart.
140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr
164, poz. 1365 z p6in. zm.), oraz nie toczy sil( przeciwko niemu postl(powanie
dyscypliname,
7) nie by! skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przestl(pstwo lub przestl(pstwo
skarbowe,
8) nie toczy sil( przeciwko niemu postl(powanie 0 przestl(pstwo scigane z oskarzenia
publicznego,
9) nie by! karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem srodkami
publicznymi, 0 kt6rych mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
14 poz. 114, z p6in. zm.) .
- do konkursu moze takZe przyst~pic nauczyciel mianowany lub dyplomowany, kt6ry
ukonczyl studia pierwszego stopnia lub studia wyzsze zawodowe i posiada
przygotowanie pedagogiczne lub ukonczyl kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie

kolegium j~zyk6w obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w danej szkole i spelnia wymagania okreslone w pkt. 2-9.

- osoba nieb~d~ca nauczycielem, ktora spelnia I~cznie nast~puj~ce wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, ze wym6g ten nie dotyczy obywateli panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej, panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy 0 Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konferencji Szwajcarskiej,
2) ukonczyla studia magisterskie,
3) posiada, co najmniej pi~cioletni staz pracy, w tym co najmniej dwuletni staz pracy na
stanowisku kierowniczym,
4) rna pelnq zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z praw publicznych,
5) nie toczy si~ przeciwko niej post~powanie scigane z oskarzenia publicznego lub
post~powanie dyscyplinarne,
6) ukonczyla studia wyzsze lub studia podyplomowe z zakresu zarzqdzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarzqdzania oswiatq, prowadzony zgodnie z przeplsaml
w sprawie plac6wek doskonalenia nauczycieli,
7) spelnia warunki zdrowotne niezb~dne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
8) nie byla skazana prawomocnym wyrokiem za umyslne przest~pstwo lub umyslne
przest~pstwo skarbowe,
9) nie byla karana zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem srodkami
publicznymi, 0 kt6rych mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
14 poz. 114, z p6Zn. zm.).
II.
Oferta osob przyst~puj~cych do konkursu powinna zawierac:
1) uzasadnienie przystqpienia do konkursu oraz koncepcj~ funkcjonowania i rozwoju szkoly
publicznej,
2) poswiadczonq przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopi~ dowodu osobistego lub
innego dokumentu potwierdzajqcego tozsamosc oraz poswiadczajqcego obywatelstwo
kandydata,
3) zyciorys z opisem pracy zawodowej, zawierajqcy w szczeg61nosci informacje 0 stazu
pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stazu pracy dydaktycznej 
w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stazu pracy, w tym stazu pracy na
stanowisku kierowniczym, w przypadku osoby nieb~dqcej nauczycielem ,
4) oryginaly lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie
dokument6w potwierdzajqcych posiadanie wymaganego stazu pracy, 0 kt6rym mowa
w pkt. 3,
5) oryginaly lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginatem kopie
dokument6w potwierdzajqcych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu
ukonczenia studi6w wyzszych [ub swiadectwa ukonczenia studi6w podyplomowych
z zakresu zarzqdzania alba swiadectwo ukonczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarzqdzania oswiatq,
6) zaswiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,

7) oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi me toczy si~ post~powanie 0 przest~pstwo
scigane z oskarzenia publicznego lub post~powanie dyscyplinarne,
8) oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne
przest~pstwo lub umyslne przest~pstwo skarbowe ,
9) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych
z dysponowaniem srodkami publicznymi, 0 kt6rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6w
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 144, z p6Zn. zm.),
10) oswiadczenie 0 dopelnieniu obowiqzku, 0 kt6rym mowa wart. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
z 18 pazdziernika 2006r. 0 ujawnieniu informacji 0 dokumentach organ6w
bezpieczenstwa panstwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych dokument6w (Dz. U. 2007
Nr 63, poz. 425 ze zm.) - dotyczy os6b urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.,
11) oryginal lub poswiadczonq przez kandydata za zgodnose z oryginalem kopi~ aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku
nauczyciela,
12) oryginallub poswiadczonq przez kandydata za zgodnose z oryginalem kopi~ kart oceny
pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,
13) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany karq dyscyplinarnq, 0 kt6rej mowa wart. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z p6Zn. zm.) lub wart. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo 0
szkolnictwie wyzszym (Dz. U. N r 164, poz. 1365, z p6in. zm.) - w przypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
14) oswiadczenie, ze kandydat ma pelnq zdolnose do czynnosci prawnych i korzysta z pelni
praw publicznych - w przypadku osoby nieb~dqcej nauczycielem.
15) oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgod~ na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002r. Nr 101 poz. 926 z p6Zn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora.
III.
Dodatkowe informacje.
1) na zqdanie organu prowadzqcego kandydat jest obowiqzany przedstawie oryginaly
dokument6w, kt6re dolqczyl do zlozonej oferty.
2) wszelkie sporzqdzone przez kandydata dokumenty winny bye opatrzone datq
i wlasnor~cznie podpisane.
Oferty naJezy skladae w zamkni~tych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem
i dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej w Bobrowicach",
00
w terminie do 26 marca 2013 roku do godz. 15 w sekretariacie Urz~du Gminy w Slawnie
ul. M.e. Sklodowskiej 9, 76-100 Slawno ( decyduje data i godzina wplywu do Urz~du).
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez W6jta Gminy Slawno.

o terminie

przeprowadzenia post~powania konkursowego kandydaci zostanq powiadomieni
indywidualnie.

