WOJI'Gf,,ilNYTRZCIANA
32-733 Trzcima302
Tel.fax 14/613-61-22

ZARZ{DZENIE Nr z7slvlllIS
W6jta Gminy Trzciana
z dnia 28 lutego 20L8 r.

W sprawie ogtoszenia konkursu na stanowisko Zespolu Plac6wek OSwiatowych
w Trzcianie 32-733 Trzciana 403

-

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2Ot6 r. Prawo
oSwiatowe (Dz. lJ.z 2Ot7 r.,poz.59 ze zm.) oraz -Rozporzqdzenia.Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2077 r. - w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoty

podstawowej, publicznej szkoly ponadpodstawowej lub publicznej plac6wki
oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.220t7, 9o7.1587),
W6jt Gminy Trzciana zarzEdza co nastqpuje:

5r
Ogtaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Zespotu Plac6wek OSwiatowych
w Trzcianie 32-733 Trzciana 403,
jak w zalqczniku Nr L do zarzqdzenia.

5z
Tarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

w6m cMTNYTRZcIANA
32-733 Trzciarn302
Tel.fax I4l 613-61-22

Zalqcznik Nr 1 do zarzqdzenia Nr 275lvil/18
W6jta Gminy Trzciana z dnia 28 lutego 2018 r.

W6JT GMINYTRZCIANA

oelosza
konkurs na stanowisko Dyrektora Zespolu Plac6wek OSwiatowych w Trzcianie, 32-733
Trzciana 403 woj. mafopolskie, kt6rego organem prowadzqcym jest Gmina Trzciana.

t.

Do konkursu moie przystqpi6 kandydat, kt5ry spefnia nastqpujqce wymagania,
wynikajqce zrozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia lL sierpnia 2OL7 r. w sprawie
wymaga6, jakim powinna odpowiada6 osoba zajmujqca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstaw_owej, publicznej szkole
ponadpodstawowej oraz publicznej plac6wce (Dz. U. 22017, poz. 1597):
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,
2) posiada wyksztalcenie wy2sze i tytuf zawodowy magister albo magister in2ynier lub r6wnorzqdny
albo wyksztafcenie wy2sze i tytut zawodowy licencjat albo in2ynier lub rdwnorzqdny oraz
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela szkole
wchodzqcej w sklad Zespofu Plac6wek O6wiatowych w Trzcianie, w kt6rej wymagania dotyczqce
kwalifikacji nauczycieli sq najwy2sze;
3) ukofczyl studia wy2sze lub studia podyplomowe z zakresu zarzqdzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarzqdzania o5wiatq, prowadzony zgodnie z przepisamiw sprawie
plac6wek doskonalenia na uczycieli;
4) posiada co najmniej piqcioletni sta2 pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
piqcioletni sta2 pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) uzyskal co najmniej dobrq ocene pracy w okresie ostatnich pieciu lat pracy
albo pozytywnE ocene dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, a w przypadku
nauczyciela akademickiego pozytywnq ocene pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy
w szkole wy2szej przed przystqpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
6) spelnia warunki zdrowotne niezbqdne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) ma pelnq zdolno6d do czynno6ci prawnych i korzysta z pefni praw publicznych;
8) nie byl prawomocnie ukarany karq dyscyplinarnq, o kt6rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia L982r.-Karta Nauczyciela (Dz. U.220L7 r. poz.1189), a w przypadku nauczyciela
akademickiego - karq dyscyplinarnq, o kt6rej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy2szym (Dz. U. z2OL6 r., poz. L842 ze zm.) oraz nie toczy
siq przeciwko niemu postqpowanie dyscyplinarne;
9) nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umy5lne przestqpstwo lub umy6lne przestepstwo
skarbowe;
10) nie toczy siq przeciwko niemu postqpowanie o przestqpstwo Scigane z oskar2enia publicznego;
11) nie byt karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami publicznymi,
o kt6rym mowa w art. 31, ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia t7 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno5ci za
naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (Dz. U. z2OL7 r. poa.1311);
12) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomo36 jqzyka polskiego po6wiadczonq na zasadach
okre6lonych w ustawie z dnia 7 paidziernika 1999 r. o jqzyku polskim (Dz. u. zZOLL r.,
poz. 224 455 z 2OL5r. po2. L1-32 oraz z 20L7 r., poz. 60).

1)

uzasadnienie przystapienia do konkursu oraz koncepcjq funkcjonowania i rozwoju Zespolu
Plac6wek OSwiatowych w Trzcianie;
2) 2yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajqcy w szczeg6lno6ci informacjq
o sta2u pracy pedagogicznej -w przypadku nauczyciela lub sta2u pracy dydaktycznej
w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) o5wiadczenie zawierajqce nastqpujqce dane osobowe kandydata: imiq (imiona), nazwisko,
datq i miejsce urodzenia, obywalelstwo, miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji);
4) po6wiadczone przez kandydata za zgodnoSi z oryginalem kopie:
dokument6w potwierdzajqcych posiadanie wymaganego sta2u pracy;
aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokument6w
potwierdzajqcych posiadanie wymaganego wyksztalcenia ( w tym tak2e dyplomu
ukot{czenia studi6w wy2szych lub Swiadectwa ukoriczenia studi6w podyplomowych albo
Swiadectwa ukoficzenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzqdzania o5wiatq);
dokumentu potwierdzajqcego znajomoSi jqzyka polskiego, o kt6rym mowa w ustawie
wskazanej wcze5niej z dniaT paidziernika 1999 r. o jqiyku polskim (w przypadku
cudzoziemca);
karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;

-

o
o

o

o
o

za6wiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazari zdrowotnych do wykonywania pracy

na stanowisku kierowniczym; 5) o6wiadczenie, ie przeciwko kandydatowi nie toczy siq postqpowanie o przestqpstwo

Scigane

z oskar2enia publicznego lub

postqpowanie dyscyplinarne;
5) o3wiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umySlne przestqpstwo lub
umySlne przestqpstwo skarbowe;
7) oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych
z dysponowaniem Srodkami publicznymi, o kt6rych mowa w art. 3L ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoSci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych ( Dz. U.
z2OI7 r. poz. 1311);
8) oSwiadczenie o dopefnieniu obowiqzku, o kt6rym mowa w art. 7 ust. 1i ust. 3a ustawy z dnia
18 paidziernika 2005 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organ6w bezpieczefistwa
paristwa zlat1944- 1990 oraz tre6citych dokument6w (Dz. U. z2OL6 r. poz. t72I,L948,22GO,
2261'orazz2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoly
urodzonego przed dniem 1 sierpnia L972 r.
9) o6wiadczenie, 2e kandydat nie byl karany karq dyscyplinarnq, o kt6rej mowa w art. 76 ust. 1
ustawy zdnia26 stycznia L982r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z2Ot7 r. poz. 11.89)
lub w art. 140 ust. L ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy2szym (Dz. U.
z2Ot6 r. pol.7842 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
10) o5wiadczenie, 2e kandydat ma pelnq zdolnoSi do czynno5ci prawnych i korzysta z pelni praw
publicznych;

11) o5wiadczenie, 2e kandydat wyra2a zgodq na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawA z dnia 29 sierpnia L997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 22076 r.
poz.922 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. OFERTY naleiy skfadad w zamknietych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem,,Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespolu Plac6wek O5wiatowych
w Trzcianie",
w terminie do 3 kwietnia 2OL8 r. do godz. 15.30 w Urzqdzie Gminy w Trzcianie
lub przesla6 na adres:
Urzqd Gminy w Trzcianie 32-733 Trzciana 302 woj. mafopolskie

Oferty moina takie zlotyi w postaci elektronicznej.
Oferta skladana w formie elektronicznej powinna by6 opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
i zawiera6 elektroniczne kopie dokument6w wymaganych jako zalqczniki do oferty.

KONKURS odbqdzie siq dnia 17 kwietnia 2018
w Urzqdzie Gminy w Trzcianie.

r. o godz. 10.00

Bli2szych informacjio zasadach konkursu iwarunkach uczestnictwa udziela Urzqd Gminy
t4 648 44 20.

w Trzcianie,

tel.

