
ZARZĄDZENIE NR El.2019

BURMISTRZA BoGUCHWAŁY
z dnia iC marca 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola
Publicznego w Boguchwale.

Na podstawie ar1. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 l., poz. 506) oraz art. 63 ust. 1

i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. I]. z 2018 r',
poz.996 ze zm.) oraz $ 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora publicmego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej
szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej (Dz. U. 22017 r.,poz. 1587),
Burmistrz Boguchwały zarządza, co następuje:

$ 1.

ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego
w Boguchwale.

$2.
Ustala się treść ogłoszenia o konkursie jak w załączniku do niniejszego
zarządzenia.

$ 3.
Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Gminy
Boguchwała, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Boguchwale,
w Biuletynie Informacji Publicznej Podkarpackiego Kuratora oświaty
w Rzeszowie.

$4.
Wykonanie zarządzenia zleca się Kięrownikowi Referatu oświaty Urzędu
Miej skiego w Boguchwale.

$s.
Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
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dr Wiesław Kqkol



Załącznik do Zalządzenia Nr8 l.20 l 9

BunnistrZa BoguchWały
z dnia -?C marca 20 l9 r.

oGŁoSZENIE o KoNKURSIE
Burmistrz BoguchwaĘ

oglasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale,

36-040 Boguchwała, ul Techniczna la.

I. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianorvanym lub dyplomowanym'
która spelnia lącznie następujące rr 1 magania:
l) posiada wykształcenie wyższe iqłuł zarvodowy magistef, magister inĄnier, licencjat' inżynier lub
równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwaIifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danym przedszkolu, szkolę lub placówce;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania a|l:o kurs kwalifikacyjny z
zakrestl zarządzania oświatą prowadzony Zgodnie Z przepisami w sprawie placówek doskonaIenia
nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni Staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni
staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu |at pracy lub
b) pozytylvną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - poz}tywną ocenę pracy w okr'esie ostatnich czterech lat
pracy rv szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a rv przypadku, o którym mowa w
al1. 63 ust. l1 i 12 ustawy z dnia l4 grudnia 20l6 r. - Prawo oświatowe, jeżeIi nie przeprowadzono
konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełnia warurrki zdrowotne niezbędne do wykonyłvania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był plawomocnie ukarany karą dyscyplirramą, o której mowa w aft. 76 ust. l ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karla Nauczyciela (Dz. U.z2018 r.poz.967), a w przypadku nauczyciela
akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. l40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U . z Ż017 r. poz. 2l 83 Ze zm'), oraz nie loczy się przeciwko
niemu postępowanie dyscypliname;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przeStępstwo lub umyślne przeStępStwo
skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przeStępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanyclt z dysponowaniem środkami publicznymi, o
którym mowa w ań. 31 ust. l pkt4ustawyzdnia l7 grudnia2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz'U.z2017 r. poz. l3l1zezm.);
1 l) w przypadku cudzoziemca _ posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach
określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. ojęzyku polskim (Dz. U' z 20l8 r. poz. 93l )'

II' oferĘ osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania irozwoju szkoły,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy Zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicŻnej _ w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego'

3) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b1 darę i miejsce urodzenia.
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencj i),



4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadecfw pracy, zaświadczeń o
zatrudnieniu Iub innych dokumentów potwierdzaj ących okres zatrudnienia,

5) poŚwiadczone przez kandydata za zgodnośó z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarząd,zania albo świadectwa
ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzająi;cgo
znajomośó języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 pażdzlernika 1999 r' o języku
polskim (Dz' U ' zŻ0l8 r' poz. 93 i ) - w przypadku cud zoziemca'

7) poświadczoną przez kandydata za Zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia Iekarskiego o braku
pl'zeciwwskazań zdrowotnych do wykony"r'vania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne'

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem Za przestępstwo umyślne lub
przeStępstwo umyślne skarbowe,

l0) oświadczenie, że kandydat nie był
z dysponowaniem środkami publicznymi, o
l7 grudnia Ż004 r' o odpowiedzialności
(Dz. U. 22017 r. poz. 1317 ze nn.),

l 1) poświadczoną pIZęZ kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

l2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię kaĄ oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela inauczyciela akademickiego,

l3) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinamą, o której mowa w
art' 76 ust' 1 ustawy z dnia 26 sĘcznia l982 r. - Kańa Nauczyciela (Dz' tJ. z20|8' poz' 967) lub w
art' l40 ust. l ustawy z dnta Ż] lipca 2005 r' _ Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz' IJ' z2017 r',
poz. 2l 83 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

l4) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolnośc do czynności prawnych i korzysta Z pełni praw
publicznych;

l5) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwal'zanie danych osobowych zgodnie Z ustawą z
dnia l0 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów'
o których mowa w pkt.Il ppkt 4-7' l1 i 12. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem
dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia
dowodu osobistego kandydata lub innego dokunrentu potwierdzającego jego tożsamość oraz
posiadane obyrvatelstwo.

IV. Składanie ofert:
l. oferty należy składać w zamkniętych kopeftach z podanym imieniem, nazrviskiem, adresem
zwrotnym, numerem telefonu oferenta i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola
Publicznego w Boguchwale'' w terminie do dnia 5 kwietnia 20l9 r' włącznie, w Biurze obsługi
Klierrta w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Suszyckich 33,
w dniach igodzinach pracy urzędu.
2. Nie dopuszcza się składania ofeń w postaci elektronicznej.
3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistlza BoguchwaĘ.
4. o terminie i miejscu przeprowadZenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni pisemnie.

karany zakazem pełnienia funkcji związanych
którym mowa w ań.31 ust. l pkt zl ustawy z dnia
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
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V. Klauzula informacy.ina

ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Urząd Miejski w Boguchwale

TożsAMoŚĆ
ADMINISTRATORA

Urząd Miejski W Boguchwale z siedzibąpŻy ul' suszyckich 33' 36-040 Boguchwała W
imieniu którego obowiązki administratora pełni Burmistrz Boguchwały

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktowac pisemnie na adres siedziby
administratora: ul. suszyckich 33' 36-040 Boguchwała' pod nr tel. 17-8755201 oraz
przez adres e-mail: um@boguchwala.pl

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator _ wyznaczył inspektora ochrony danych' z którym można się
skontaktowac pod adresem e-mail: iod@boguchwala.pl
z inspektorem ochrony danych można się kontaktowac We Wszystkich sprawach
dotyczących przelMalzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.

CELE
PRZETWARZANIA I

PODSTAWA PRAWNA
Pzetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (ADO)
jest niezbędne do Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
przeprowadzenia konkursU na stanowisko dyrektora przedszkoIa (ań'63 ustawy Prawo
oświatowe) oraz do Wykonania innych zadań zgodnie z ań' 6 ust' 1 b ic RoDo:

1) realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku Wynikającego z przeplsu prawa'

2\ rea|iza]ji umowy' gdy osoba, której dane dotyczą' jest jej stroną lub gdy jest to
niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby' której dane
dotyczą'

3) Wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra pubJicznego,

4) celóW archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego
interesU zabezpieczenia informacji na Wypadek prawnej potzeby Wykazania faktóW'

Twoje dane osobowe' W Zakresie W jakim został określony W Kodeksie pracy lub W
innych ustawach szczegółowych przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich
podanie jest konieczne do Wzięcia udziału W rekrutacji' Pozostałe dane osobowe
(np' Wizerunek) przetwaIzamy na podstawie TWoje] oob,owojnej z9ody' ktÓrą
Wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne/składając dokumenty
aplikacyjne iich podanie nie ma Wpływu na moż|iwośc udziału W rekrutacji'

ODBIORCY DANYCH W związku z przeIwarzaniem danych w celach określonych powyżej' dane osobowe
Udostępniane mogą byc innym podmiotom na podstawie przepisów prawa' W sytuacji
kiedy udostępnienie jest obowiązkiem Wprost okreŚlonym W przepiSach' na podstawie
wniosku od podmiotu uprawnionego do otrzymania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa |ub na podstawie umowy z innym podmiotem' W ramach której
istnieje koniecznośc udostępnienja danych osobowych' W związku
z przeprowadzeniem konkursU na stanowisko dyrektora (ań' 63 ustawy Prawo
ośWiatowe) dane osobowe będą udostępnione członkom komisji konkursowej
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpic' jeżeli państwo
docelowe daje gwarancje ochrony danych osobowych na swoim terytorium
przynajmniej takie, jakie obowiązują na terytorium RP' Zasady ZaWartej W poprzednim
zdaniu nie stosuje się, gdy przesłanie danych osobowych Wynika z obowiązku
nałożonego na adminiStratora danych przepisami prawa lub postanowieniami
ratyflkowanej u.nowy międZynarodowej'

OKRES
PRZECHOVYYWANIA
DANYCH

Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla
jakiego Zostały zebrane olaz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez
ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czeMca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r' o narodowym zasobie archiwalnym i

archiwach W tym Rozporządzenie Prezesa Rady MinistróW z dnia 18 stycznia 2011 r'

W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych WykazóW akt oraz inStrukcji



ogól na klauzula i nformacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Urząd Miejski w Boguchwale

W sprawie organizacji izaklesu działania archiwów zakładowych.

PRAWA PoDMloTÓW
DANYCH

Każdej osoble przysługuje prawo:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do Usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danychl

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do pEenoszenia danych;

f) podmiotowi danych służy skarga do UoDo'
g) prawo do cofnięcia zgody (eżeli była udzielona) W dowolnym momencie bez
Wpływu na Zgodnośc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem

h) prawo do niepod|egania przez konkretną osobę fizyczną decyzjom Wywołującym
wobec niej skutki prawne lub podobnie Wpływającym na nią W inny istotny sposób _

Wyłącznie W przypadku automatycznego podejmowania decyzji.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

PrzysłUguje Pani/Panu róWnież prawo Wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych W państwie członkowskim Pani / Pana
zwykłego pobytU, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenla'

INFORMACJA O
DoWoLNoŚcl LUB
oBoWlĄzKU
PODANIA DANYCH

Podanie przez Pani'Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa'


