
Zarządzenie Nr CLXilll2013
Wójta Gminy Czarna

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno _
Przedszkolnego w Przyborowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca L99o r. - o samorządzie gminnym
( tekst jedn. Dz. U. z200l r' nr I42,poz.1592, zpóź' zm.) w rwiązkuzart' 36 a ust. 2 i art.
5 c pkt. 2 ustawy z dnia7 września I99I r. - o systemie oświaty ( tekst jedn.Dz.IJ. z2OO4 r.
nr 256, poz.2572, zpóź. zm.), Wójt Gminy uchwala co następuje:

s1.

Wójt Gminy Czarna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DyrektoraZespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Przyborowie.
Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem konkursu określonym przez
Wójta Gminy Czama.

$2.

Komunikat o ogłoszeniu konkursu stanowi załącznlkdo zarządzenia'

s3.

Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

$4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Czama, na tablicy ogłoszeń: Urzędu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyborowie
oraz Publicznego Przedszkola w Przyborowie.
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wójt Gminy Czarna
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkolno _ Przedszkolnego

w Przyborowie

1. Do konkursu moze przystąpió osoba, która spełnia warunki określone w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 puŹdziernika 2009 roku w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadaó osoba zajmująca stanowisko dyrektora otaz inne stanowisko
kierownicze' w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek
( Dz. U. Nr 184, poz. 1436, zm.Dz.U. z20II nr 254 poz. 7526).

2' oferty osób przystępujących do koŃursu powinny zawierac - zgodnie zrozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na

stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówk| oraz trybu pracy komisji
konkursowej (Dz. U. nr 60, poz. 373, zm. Dz.IJ. z 2011 r. nr 254, poz. 1525 ) następujące

dokumenty:
,/ Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wTaz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przyborowie.
./ Poświadczona ptzez kandydata za zgodność, z oryginałem kopię dowodu osobistego lub

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość otaz stwierdzającego obywatelstwo
kandydata.

,/ Zyciorys kandydata z opisem przebiegu placy zawodowej, zawierający w szczególności
informację o stazu pracy pedagogicmej _ w przypadku nauczyciela lub stażu pracy

dydaktycznej _ w przypadku nauczyciela akademickiego lub stażu pracy, w tym stażu

pracy na stanowisku kierowniczym, w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
,/ oryginały lub poświadczone ptzez kandydata za zgodność z oryginałem kopie

dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy' o którym mowa w
pkt. 3.

,/ oryginały lub poświadczone ptzez kandydata za zgodnośó z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu
ukończenia studiów v,,ryŻszych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomovvych

z zak'resu zaruądzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalif,rkacyjnego Z zakresu

zarządzania oświatą.
,/ Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy

na stanowisku kierowniczym (z Medycyny Pracy).
,/ oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodnośi z oryginałem kopię aktu nadania

stopnia nauczyciela mianowanego lub d1rplomowanego _ w przypadku osoby będącej

nauczycielem.
/ oryginał lub poświadczoną ptzez kandydata za zgodnośc z oryginałem kopię karty oceny

pracy lub ocęny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela l nauczyciela
akademickiego.

ł oświadczenie, Że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne' postępowanie

dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.



,/ oświadczenie, Że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

,/ oświadczenie, Że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 t. o odpowiedzialności za naruszęnie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. lJ. z 2005 r. nr 14, poz. lI4, z póź' zm') lub w art. 147 ust. 1 pkt. 4 -
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15,poz.

I48, zpóź. zm.)'
,/ oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy

z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczenstwa państwa z|at 1944 _ 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r.

nr 63,poz' 425,zpóź' Zm.) - dot. osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972roku'
,/ oświadczenie, Że kandydat nie był karany kara dyscyplinarną o której mowa w art. 76

ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U' z Ż006 r. nr 97, poz.

674,zpóż. zm.) lub w art. I40 ust. 1 ustawy z dnia27 lipca2o}5 r. - Prawo o szkolnictwie
vłyŻszym (Dz' U. ttr 164,poz. l365, zpóź. zm.) - w prz1padku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego.

./ oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta zpełni
praw publi czny ch ( w prry p adku o soby niebędącej nauczycielem).

./ oświadczenie, Że kandydat wyraża zgodę na przetwarzartie danych osobowych zgodnie
z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 t.

nr l 01 , poz. 926, z póź' Zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. oferty na|eŻy składaó w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

,rKonkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Przyborowie'', w terminie do dnia 30 marca 2013 roku w Urzędzie Gminy w Czarnej,39

- 2I5 Czama, ul. Dworcowa 6 w godz. 700 - 1500 (sekretariat).

Konkurs przeprowadzi komisja koŃursowa powołana przez Wójta Gminy Czama.
Konkurs odb|dzie się w dniu 11 kwietnia-2Ll3 roku o godł 1100 w siedzibie Gminnego
Centrum Promocji i Kultury w Czamej, ul. Dworcowa 6 .


