
ZARZĄDZENIE NR łjq.2020
BURMISTRZA BoGUCHWAł.Y

z dnia ..'..i... maja 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
SzkoĘ Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy.

Na podstawie ar1. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o Samorządzie gminnym (Dz.
U.zŻ019 r., poz. 506 z póżn' zm.), ań.29 ust. 1 pkt2 i ań.63 ust. l,3 i l0 ustawy zdnia 14
grudnia 2016 r' Prawo oświatowę (Dz. U' z 2019 r. poz. 1148 z póżn. zm.), $ 1

Rozporządzenla Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 l sierpnia 2017 r. w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola' publicznej szkoły
podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy
komisji konkursowej (Dz. U. z 201'7 r. poz' 1587 z póżn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 1l sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań' jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole
ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U ' z 2017 t. poz. 1597 z póżn' zm"),
Zanądza się co następuje:

2.

s1

ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Mogielnicy' Mogielnica 167 , 36-040 Boguchwała

TreśÓ ogłoszenia o konkursie Zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia'

$2

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie zzasadami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z l| '08.2017 r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora pubIicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej'
publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej.

$3

ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Boguchwała, na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, w Biuletynie Informacji Publicznej
Podkarpackiego Kuratora oświaty w Rzeszowie'

s4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu oŚwiaty Urzędu
Miej skiego w Boguchwale.

$s

Zarządzenie wchodzi w Życte z dniem podpisania.

1.
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Załącznik do Zarządzenia Nr..ił,2o2o
BurmistrZa Boguchwały

' z dnia. .1.1 ..maja 2020 r.

oGŁosZENIE o KoNKURSIE
. Burmistrz BoguchwaĘ

oglasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora SzkoĘ Podstawowej im' Jana Pawła II w Mogielnicy,

Mogielnica ló7' 36-040 Boguchwała

I. Nazwa i adres organu prowadzącego:

Gmina Boguchwała

uI' Suszyckich 33' 36_ 040 Boguchwała

II' Wymagania wob€c kandydatów:
Do konkursu mogą przystąpió osoby, któIe spehiają 'wymagania wynikające z Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 l sierpnia 2017 r. w sprawie lłrymagań, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmuj ąca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze rł'publicznym
przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej
placówce (Dz' U. z 2017 r. poz. 1597 z póżn. zm') oraz z Rozporządzenia Ministra E'dukacji
Narodowej z dnia I I sierynia 201 7 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora
pLrblicznego przedszkola' publicznej szkoĘ podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub
publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz'U'zŻ0l7 r.' poz.1587 zpóżn. zm.)

IIL Wymagane dokumenty:
l' uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2' życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności infonnację o;
a) staz pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
b) staż pracy dydaktycznej _ w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) staż placy, w tym staż pracy na stanowisku kierowniczym _ w przypadku osoby niebędącej

nauczycielem,
3' oświadczenie zawierające następujące dane kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko'
b) datę i miejsce urodzenia'
c) obyłvatelstwo,
d) miejsce zamieszkania ( adles do korespondencj i),
4' poświadczone plzez kandydata Za Zgodność z oryginałem kopie dokumentów

potwieldzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2 świadectw
pracy' zaświadczeli o zatrudIrieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres
zatrudnienia,

5' poświadczone ptzez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie \rymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa
ukoliczenia kur'su kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą'

6. w przypadku cudzoziemca poświadczona plz ez kandydata za zgodnośc Z oryginałem kopia:
a) dokumentu potwierdzającego znajomośćjęzyka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia

7 pażdziernika l999 r. ojęzyku polskim (Dz' U' zŻ019 r. poz. 1480), lub



b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jeclnolitych studiów
magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

c) dokumentu potwierdzaj ącego prawo do wykonywania zawbdu tłumacza pI.zysięgłego języka
polskiego,

7' poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaśrviadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do rvykonywania pracy na stanowisku kieI.owniczym,

8. oświadczenie. Źe 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 unryślne przestępstwo
Iub umyślne przestępstwo skarbowe'

l0. oświadczenie' że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w aft. 31 ust. l pkt 4 ustawy z r1nia
l7 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.
U. z2019 r., poz. 1440 z póżn. nn.),

ll.oświadczenieodopełnienieobowiązku,októrynrmowawart.7ust'li3austawyzdnial8
października 2006 r. o u.jawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa Z lat l944- l990 oraz tleści tych dokumentów (Dz' U. zŻ019 r'' poz. 430 z póżn' zm.)
_ w przypadku kandydata na dyrektora szkoĘ urodzonego przed dniem l sierpnia l972 r',

l2. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałenr kopia aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

l3. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia kaĄ oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

l4' w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie' że kandydat nie był
prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art' 76 ust' 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. _ Kafta Nauczyciela (tj' Dz. U ' z 2019 r. poz' Ż215),lub karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 216 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższynr i nauce (tj ' Dz. U ' z Ż020 poz. 85), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140
ust. l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r' - Prawo o szkolnictwie wyżSzym (Dz. tJ' z2017 r' poz'
2183 

' 
z późn. zm'),

15. oświadczęnie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni
z praw publicznych,

l6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na pI'zetwarzanie danych osobowych zgodnie
Z ustawą z dnia l0 maja 20i8 r' o ochronie danych osobowych (Dz. U. z20l8 r'' poz' l000)
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,

IV. Termin' sposób i miejsce skladania ofert:
1. oferty należy składać w zamkniętych kopenach z podanym imieniem, nazwiskiem' adresenl

Zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem ',Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła [[ w Mogielnicy, Mogielllica 161, 36-040 Boguchwała
w terminie do dnia 17 czerwca 20Ż0 r' włącznie' w Biurze obsługi Klienta lv Urzędzie
Miejskim w Boguchwale' ul. Suszyckich 33' w dniach i godzinach pracy urzędu.

2' Nie dopuszcza się Składania ofeń w postaci elektronicznej'

3' Konkurs przeprowadzi kornisja konkursowa powołana przez Burmistrza BoguchwaĘ.

4' Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upłpvu
terminu składania ofeń. o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania kolrkursowego
kand1dac i zostaną powiadolnieni pisemnie.

V' Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały
dokumentów, o których mowa w pkt. III ppkt 4-7, l2 i l3' Ponadto przed przystąpieniem do
rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa
ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata |ub innego dokumentu
potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo,



VI. Klauzula informacyjna o zasadach przetw^rzania danych osobołych
w postępowaniu konkursowym.

Dostarczając ofeńę osobiście lrrb za pośrednictwem poczfv na a'dres siedziby Urzędu Miejskiego
w Boguchwale' kandydat zgadza się na przetwarzanie przez organ Prowadzący danych osobowych
kandydata' w celu obsługi niniejszego postępowania konkursowegc''

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danyclr osobowych kandydata jest Burmistrz BoguchwaĘ z siedzibą w Urzędzie
Miejskim w Boguchwale' ul. Suszyckich 33,36-040 Boguchwała.
Dane osobowe wykolzystywane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego
na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy, Mogielnica 176,
36-040 Boguchwała. Dane osobowe kandydata rłykolzystujemy na podstawie obowiązujących
przepisów prawa oIaZ dobrowo|nie udzielonej zgody oraz w zakresie, który wynika z pI.zepisów
Kodeksu pI'acy, ustawy o pracownikach samorządorvych (aI1. 6 ust' l lit. a i c RoDo rv zw' z at1' 22)
Ustawy zdnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wzw. z przepisami usta$y z dnia 14 grudnia
20l6 r' - Prawo oświatowe i aktami wykonawczymi do tej ustawy w postaci rozporządzenia MiniStl'a
Edukacji Narodowej z dnia 1l sierpnia 20]7 r' w sprawie wymagań, jakim porvinna odpowiadac
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanolvisko kierownicze w publicznym przedszkolu,
publicznej szkole podstawowej' publicznej szkole ponadpodstar.vowej oraz publicznej placówce oraz
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia ll sierpnia 20l7r. w sprawie regulanlinu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstaworł ej,
publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placórł'ki oraz trybu pracy komisji konkursowej'
PoZostałe dane osobowe, wykorzystujemy na podstarvie dobrowolne.j zgody, którą wyraził kandydat'

InforInacje o kandydatach' którzy zgłosili się, stanowią informację publiczną w zakresie objętym
rvynlaganiami związanymi ze stanowiskiem okr'eślonym w ogłoszeniu o naborze i mogą być
udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia ó września 200l r. o dostępie do informacji
publicznej.

Dane osobowe wybranego kandydata w postaci jego imienia i nazwiska umieszczone zostaną
w miejscu powszechnie dostępn1'm w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguchwale, na stronie
internetowej gminy Boguchwała oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Boguchwała
na okres sześciu miesięcy. okres ten liczony będzie od dnia umieszczenia informacji na tablicy
informacyjnej lub w Biuletyrie Informacji Publicznej.

W trosce o zapewnienie pełnej transparentności' ofeńy kandydatów przechowywane będą
odpowiednio: przez sześć miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym
rv postępowaniu konkursowym. Po upływie tych terminów dokumenty te zostaną zwrócone
kandydatom na ich żądanie lub zostaną trwale zniszczone'

Dane osobowe kandydata możemy przekazaó dostawconr usługi publikacji ogłoszeIi o pracę'
dostawcom usług tT (takich jak hosting) oraz dostawcom Systemów informatycznych. Ponadto' dane
osobowe będą mogły zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie przepisów prawa! Inogą
uzyskac do nich dostęp (np. sądy, Policja, prokuratura).

W lazie pytań możesz się z nami skontaktorvaó pod adresem: z inspektorem ochrony danych pod
adresem iod@boguchwala'pl' Nasza ogólna polityka infonnacyjna o przetwarzaniu danych
osobowych znajduje się pod adresem: https://www'boguchwala.pl/390_menu-g]owne/8326-rodo'html
oraz na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej gminy Boguchwała pod adresem
hrro : l lbiubpepsklvą]ąa!2f,]9ś l 2|]f2ś l.



PRĄWA KANDYDATOW SKŁADAJĄCYCH oFERTĘ
Kandydat posiada prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych'
żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
przeniesienia swoich danych (na których przetwarzanie kandydat wyraził zgodę) do innego
administratora. Kandydat ma także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych
osobowyclr, 1eŻeli uzna, że wykorzystujemy informacje dotyczące kandydata z naruszeniem
przepisów prawa. Kandydat ma także prawo wycofania zgody na wykorzystanie danych osobor.vych
w procesie rekrutacji. Cofnięcie zgody na wvkorzystanie danych osobowych nie działa jednak wstecz
- oZ)acza to, że wywołuje skutek począwszy od momentu w któIym zostało przekazane do
wiadomości Pracodawcy' Fakt wycofania zgody pozostaje zatem bez wpływu na zgodnośc Z prawem
tego przetwalzania' którego dokonano przed momentem wycofania udzielone.j wcześniej zgody.

INFORMACJA o DoBRowoLNoŚCI, ZAUTOMATYZoWANYM PoDEJMoWANIU
Df, CYZJI oRĄZ PROFILoWANIU
Podanie danych osobo*rych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym -
podanie tych informacji jest \łymagane przez przepis powszechnie obowiązującego prawa'
w szczególności rozporządzenia Ministra E'dukacji Narodowej zdnia ]l sierpnia 20l7r. w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedSZkola, publicznej szkoły
podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej. odmowa podania danych osobowych wynikającyclr z warunków ogłoSZenia spowoduje
odrzucetrie kandydatury. Darre kandydata nie Zostaną poddane procesowi Za u to maryZo\\ anego
podejmowania decyzji olaz nie będą profilowane.
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