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z dnia 08.04.2014 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej SzkoĘ
Podstawowej,w Silniczce.

Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnla 7 września 1991 r. o systemie oświaĘ (tekst
jedn. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn' zm.) i $ 1ust. 1 1' 2 rozporządzenia Minisha
EdŃacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora publicznej szkoĘ 1ub publicznej placówki oraz Ębu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. Nr 60, poz.373) w Tw. z ań. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminrrym (tekstjedn. Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 zpóźn. zrn.).
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1. ogłasza się konkurs na stanowisko dy'rektora Publicznej SzkoĘ Podstawowej w
Si1niczcę. ogłoszenie o konkursie stanowi załącmik nr 1 do niniejsze go zarządzenia.

2. ogłoszenie o konkursie zamiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz szkół z
terenu Gminy Z}'tno i w Biuletynię Informacji Publicmej Gminy Zytno.

s2

W ce1u przeprowadzenia konkursu, zostanie powołana komisja konkursowa zgodue z art.
36 a ust. 6 lłyżej c1towanej ustawy.

Zarządzente wchodzt'w Ęcie z dniem podpisania.
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11ó|i finiiny Ż-rirlr:

cow. rodomszczońskj
załącznik Nr 1 do
zarZądzenia Nr or'0050.13.2014
wójta Gminy żytno
z dnia 08.04.2014 roku.

wÓJT GMINY żyrNo
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej SzkoĘ Podstawowej \ Silniczce.

Do konkursu może przystą)ić osoba, która spełnia wymagania określone w $1 i $2 oraz w $
10 tozporządzenia Ministra Edukacj i Narodowej z dnia 2'7 petździemika 2009 r. w' sprawie
wymagń' jakim powinna odpowiadać osoba zajmuj ąca stanow'isko dyrektora oraz imę
stanow'isko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych
placólvek (Dz. U. Nr 1 84, poz. 1436 z póżn. zln.).

Zgodniez$1ust.2pkt4rozporządzeniaMinistraEdukacjiNarodolvejzdnia8krł'ietnia
2010 r. w sprawie regulaminu koŃursu na stanowisko dyrektora publicmej szkoły lub
publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursolłej (Dz. U. Nr 60, poz' 373 z póżn.
zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powirrrry zawierać;

a. uzasadnienię przystąpienia do konkursu wraz z koncepcja- funkcjonowania i rozwoju
publicznej szkoły;

b. pośłviadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dolvodu osobistego lub
irrrrego dokumentu potwierdzaj ącego tożsamość oraz poświadczajapego ob)łv'atelstwo
kandydata.

c. Źvciorys z opisem przebiegu pracy zawodow'ej, zawierający w_szczególności informację o:
-sta'żu pracy pedagogicznej w przlpadku nauczyciela albo
-stażu placy dydaktycznej w prz1padku nauczyciela akademickiego'
-staŻu pracy, w' tym staŹu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem,

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potłvierdzających posiadanie \ł}maganego st€tżu placy, o którym mor,va w lit. c.

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów_
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia. w tym dyplomu ukończen.ia
studiólv wyŻszych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomouych z zakresu
zatządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zal<łesł:. zarządzania
ośwlatą

f) zaświadczenię lekarskie o braku przeciml'skazań zdrow_otnych do wykonvwania pracy na
stanowisku kierowliczym, wydane przez lekarza medycyny pracy,

g) oświadczenie, Że przeciwko kandydatow'i nie toczy się postęporłanie o przestępst\ł-o
ścigane z oskarżenia publicmego lub postępowanie dyscypliname,

h) ośw'iadczenie. Źe kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępStwo lub umyślne przestępstlvo skarbowę.



i) oślviadczenie, Że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcj i złviązanvch z
dysponolvaniem środkami publicznvmi. o któr,vm mowa \ł art. 31 ust. 1 pk1 4 ustawJ Z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.
U . z 2005 r. Nr 14' poz' 1l4, z póżn. zm.),

j) oświadczenie o dopełnieniu oborł'iązku' o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy Z

dnia 1 8 puźdz\ernika 2006 t. o uj awnianiu informacj i o dokumentach organów
bezpieczeństwa pańStv'a zlat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr
63, poz. 425, z póżn. zm') - l'ł prz1padku karrdydata na dyrektora publicznej szkoły,

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

1) oryginał 1ub poświadczonąprzez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny
pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,

m) ośw'iadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa \ł art' 76 ust.

1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz' 674, z
póŹn' zm.) lub w- art. 140 ust. 1 ustawy z dnta 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

wŻszym (Dz' U' Nr 164. poz" 1365. z póżn. zm') - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat ma pełna_ zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
pralv publicznych - w przypadku osoby niebędapej nauczycielem.

o) ośw_iadczenie, że kandydat W].rża Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnte z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1'997 r. o ochronię danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,

poz. 926, z póżn. zm.) w celach przeprowadzenia koŃursu na stanowisko dyrektora.

oferĘ naleĘ składać w terminie do dnia 23.04.2014 r. do godz. 15.00 w Urzędzie
Gminy w żytnie, ul. Krótka 4, 97 -532 Żytno, pok. Nr 2 (sekretariat), tel. (34) 3277009
wew. 20), w zamknięĘch kopeńach z podanym adresem Zwrotnym i dopiskiem
,,Konkurs na dyrektora PSP w Silniczce"

ogłoszenie o konkursie zostało zamięszczone na:

a. stronie Biuletlnu lnformacj i Publicznej Gminy Zyno
b. rabiicy ogłoszeń Urzędu Gm iny w Zyrnie
c. w siedzibie szkół, których konkurs dotyczy.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Z1'tno.

o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursow_ego kandydaci zostaną
powiadomien i i ndylłidualnie.


