
Załącznik
do Zarządzenia Nr ł/.I8 t zo l s

Burmistrza Boguchwały
z dnta24 ezerwaa 2015 r.

OGŁOSZE|{IE o KONKURSIE

Burmistrz Boguchwaly
oglasza konkurs na stanowisko dyrektora

Szkoly Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy.

I. Do konkursu może przystąpić:
1. osoba będąca nauczycielem mianorvanym lub dyplomolvanym' lrtóra spelnia lącznie następujące
wymagania :

1) ukończyła studia magisterskie bądŹ studia pierwszego stopnia lub studia wyŻsze zawodowę i posiada
przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium rrauczycielskie lub nauczycielskię kolegiumjęzyków
obcych oraz posiada kwalifil<acje do zajnTorvania stanorviska nauczyciela w danej szkole;

2) ukoiczyła studia wyŻszę lub studia podyplonlowe z zakresu zarząd,zania albo kurs kwalifikacyjny zzabesu
zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staŹ pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staŻpracy
dydaktycznej na stanowisku nauczyciela al<ademickiego;

4) uzyskała:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozy,tywną ocenę dorobku zawodowego rv okresie ostatrriego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego poz}.tywną ocenę pracy w okesie ostatnich cńerech lat pracy

w szkole wyŻszej
- przed przystąpieniem do konkursu na statrowisko dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędrre do rvykon1łvania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie była karana karą dyscyplinarną o które.j mowa w art. 76 ust. l ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. - Karta

Nauczyciela (Dz.U. z2006 r. Nr 97, poz. 674 zpoŹn. zrl.), a w przypadku nauczycieia akademickiego - karą
dyscyplinarną o której mowa w art. l40 ust' l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwię
wyŻszym (Dz'U' Nr 164' poz. 1365,zpoŹ'n. zn.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie
dyscyplinarne;

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo Ściganę z oskarŻenia publicznego;
9) nie była karana zakazęm pełnienia funkc.ji z'.rviązanych z dysponowaniem Środkami publicznymi' o którym

mowaW afi.3l ust. 1 pkt4 ustawy zdnial] grudrria 2004r' o odpowiedzialnoŚci zanaruszenię dyscypliny
finansów publicznyclr (tekst jednolity: Dz'U. z2013 r., poz. l68).

2" osoba niebędąca nauczycielem, która spelnia łącznie uastępujące wymagania:
1) posiada obyrvatelstwo po1skie, z ty:m ż'e rvynróg ten nie dotyczy obyrvateli państw członkowskich Unii

Europejskiej, państw członkowskich E'trropejskiego Porozumięnia o Wolnym Handlu (EFTA) - Stron
umowy o Europejskin-r obszarzę Gospodarczym oraz l(orrfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni Staż placy, w tyln co najmniej dwuietni staŻ pracy na stanowisku

kierowniczym;
4) ma pelną zdolność do czynnoŚci prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępor'vallie o pl'Zestępstwo ścigane z oskarŻęnia publicznego lub

postępowanie dyscypl inarne ;

6) spełnia wymagania okręślone w ust' 1 pirt 2' 5, 7 i 9.

II' oferty osób przystępujących do konl<ursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do kon]<ursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumęntu

potwierdzającego tozsamość oraz poświadczającego obyr,vatelstwo kandydata,



/ 3) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej' zawierająay w szczególności informację o:

- stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
*staŻU pracy dydaktyczne1 - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym staŻu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodnośc z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających

posiadanie Wymaganego stazu pracy' o którym mowa w pkt' 3,
5) oryginaĘ lub poświadcZonę przęz kandydata za zgodtośc z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających

posiadanie wymaganęgo wykształcenia, w tym dyplom ukończęnia studiów wyŻszych lub świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych z zakręsu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu
kwalifi kacyj ne go z zakres u zar ządzania o ś wiatą

6) zaświadczęnię lękarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy,

7) oświadczetie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarŻeria
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenię, Żę kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo iub umyślne
przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, Że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w ar1. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy zdria1'/ grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.1. Dz. U ' z2073 r'' poz. 168)'

l0)oświadczenieodopełnieniuobowiązku,októrymmowawaft.7ust. 1iust'3austawyzdtia
18 paździemika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumęntach organów bezpteczeistwa państwa z lat
1944-1990 oraz treści tych dokumerrtów (Dz. IJ. z200'7 r' Nr 63, poz. 425, zpóźn. zm.),

11) oryginał lub poświadczona przęz kandydata za zgodnośĆ z oryginałem kopia aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12) oryginał lub poŚwiadczonaprzez kandydata zazgodność z oryginałem kopia kar1y ocęnypracy lub oceny
dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, ze kandydat nie był karany karą dyscyplinamą o której mowa w aft.76 ust. 1 ustawy z dnia
26sĘcznia1982r. -KaftaNauczyciela (Dz.U.z2006 r.Nr97, poz.674,zpóŹn. zm.)lubwart. 140ust. 1

ustawy z dnia2] lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyŻszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, zpóźtt. zm') -

w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oŚwiadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynnoŚci prawrrych i korzysta z pełni praw publicznych _

w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oŚwiadczęnię, Że kandydat wyraża zgodę na przetwarzante danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 199'7 r. o ochronię danych osobowych (Dz' U. z 2002 r. Nr 101' poz.926, z poźn' zm')
w cęlach przeprowadzęnia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Wszęlkie sporządzone osobiŚcie przez kandydata dokumęnty powinny być własnoręcznie podpisane.
Na ządanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginĄ dokumentów, o których
mowa w pkt.Il ppkt 2,4,5,11,12.

IV' oferty naleŻy składać w zamkniętych koper1ach z podan;..rn adresem Zwrotnym i dopiskiem ,'Konkurs na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im' Jana Pawła ll w Mogielnicy'' w terminię do dnia
15 lipca 2015 r. w Biurze obsługi Klięnta w Urzędzie Miejskim w Boguchwalę, ul' Doktora Tkaczowa I34, w
dniach i godzinach pracy urzędu'

V. Konkurs przeprowadzi kornisja konkursowa powołana przez Burmistrza Boguchwały'

VI. o tęrminie i miejscu przeprowadzęnta postępowania konkursowego kandydaci Zostaną powiadomieni
indpvidualnie.

; r $ iifr FJEE WYWIES&{}${#

, /..1,.Q'.6. zaf2.r p unia /ź-{-"e04'-r.

/I dil,r.1.|.,.?!łr,....,.
podpis


