Wdjt Gminy Trzciana
32"738 Traqrana 302
woJ rnelopolskie

ZARZADZENIE

Nr 300/v|/L8

W6jta GminyTrzciana
z dnia 20 czerwca 2OI8 r.

W sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora publicznej
Szkoly
Podstawowej w Leszczynie 32-733 Leszczyna L32

Na podstawie art. G3 ustawy z dnia L4 grudnia 2ot6 r. prawo
oswiatowe (Dz. u.z 2oL7 r., poz.59 ze zm.) oraz Rozporzqdzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia LL sierpn ia 2017 r. w sprawie

regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej
szkofy
podstawowej, pu bl icznej sz kofy pona d pod stawowej u b pu bl icznej plac6wki
oraz trybu pracy komisji konkursowei (Dz. u. z 2017, poz.15g7),
W6jt Gminy Trzciana zarzqdza co nastqpuje:
I

5r
Oglaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoly podstawowej
w Leszczynie 32-733 Leszczyna !32,
jak w zalqczniku Nr 1 do zarzqdzenia.

s2
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

zafacznik Nr 1 do zarzqdzenia Nr 300 /Vll/18
W6jta GminyTrzciana zdnia 20czerwca 2018r.

w6j C'niini, Trzciana
3?,- 33 Trzciana 302
trnAloBolskte

W6JT GMINYTRZCIANA

L

q_l_g_s

z

o

kurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoty Podstawowej w Leszczynie 32-733
woj. mafopolskie, kt6rego organem prowadzqcym jest Gmina Trzciana.

1.

Do konkursu moie przystqpi6 kandydat, kt6ry spefnia nastqpujqce wymagania,
zrozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
sierpnia 2OL7 r. w sprawie
jakim powinna odpowiadai osoba zajmujqca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole
oraz publicznej plac6wce (Dz. U. z2Ot7, poz. 1597):
1) jest

2) po
oraz

w
kwal

ll

ielem mianowanym lub dyplomowanym,
nie wy2sze i tytul zawodowy magister albo magister in2ynier lub r6wnorzqdny
nie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
Szkole Podstawowej w Leszczynie;
studia wy2sze lub studia podyplomowe z zakresu zarzqdzania albo kurs
cyjny z zakresu zarzqdzania o5wiatq, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie
doskonalenia nauczycieli;
najmniej piqcioletni sta2 pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
sta2 pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

s)

a) co

j dobrq ocene pracy w okresie ostatnich piqciu lat pracy lub

b)

ocenQ dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, albo
nauczyciela akademickiego pozytywna ocenQ pracy w okresie ostatnich czterech lat

c) w
pracy

szkole wy2szej

przystqpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5) spetn warunkizdrowotne niezbqdne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
zdolno6i do czynno6ci prawnych i korzysta z pelni praw publicznych;
7)ma
prawomocnie ukarany karq dyscyplinarnq, o kt6rej mowa w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia
8) nie
nia L982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. 22077 r. pol.1189), a w przypadku nauczyciela
26
iego - karq dyscyplinarnq, o kt6rej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia
a
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy2szym (Dz. U. 220L6 r,, poz. L842 ze zm.) oraz nie toczy
27
siq

9) nie
10) nie
11) nie

ok
12) wp
o
poz

iwko niemu postqpowanie dyscyplinarne;
skazany prawomocnym wyrokiem za umy6lne przestQpstwo lub umy5lne przestQpstwo
zy siq przeciwko niemu postqpowanie o przestqpstwo Scigane z oskar2enia publicznego;

karany zakai:em pefnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami publicznymi,
mowa w art. 31, ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia L7 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno6ci za
dyscyplinyfinans6w publicznych (Dz. U. z2OI7 r. pol.1311);
ku cudzoziemca - posiada znajomoSi jqzyka polskiego po6wiadczonq na zasadach
nych w ustawie z dniaT pa/dziernika 1999 r. o jqzyku polskim (Dz. u. z2oLt r.,
224 455 z 2O:L5r. poz. tt32 or az z 2Ot7 r., poz. 50).

o
W

3)

4l

nienie przystapienia do konkursu oraz koncepcjq funkcjonowania
i rozwoju publicznej
Podstawowej w Leszczynie;
rys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraiqcy w szczeg6lnosci informaciq
iu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub sta2u pracy dydaktycznej
nauczyciela

-

kademickiego;
dczenie zawierajqce nastqpujqce dane osobowe kandydata: imiq (imiona), nazwisko,
miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania ( adres do koresfondencji);
przez kandydata za zgodnoSi z oryginalem kopie:
rw potwierdzaiqcych posiadanie wymaganego sta2u pracy: swiadectw pracy,
6 o zatrudnieniu lub innych dokument6w potwierdzaiqcych okres
a

ktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
t6w potwierdzaiqcych posiadanie wymaganego wyksztafcenia ( w tym takie
ukoficzenia studi6w wy2szych lub swiadectwa uko6czenia studi6w
albo Swiadectwa ukoficzenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu
potwierdzaiacego znajomo6i iqzyka polskiego, o kt6rym mowa w ustawie
zanej wczesniej z dnia 7 paldziernika 1999 r. o iqzyku polskim (w przypadku
ziemca);
farty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;
zaSwiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazad zdrowotnych do wykonywania pracy

na stanowisku kierowniczym;

zenie, 2e przeciwko kandydatowi nie toczy siq postqpowanie o przestepstwo Scigane
enia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne;

s)

, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przestepstwo lub
przestqpstwo ska rbowe;

6)

z oysl

L7 gr

zenie, 2e kanrJydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych
nowaniem Srodkami publicznymi, o kt6rych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
2004 r. o odpowiedzialno6ci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych ( Dz. U.

z20t r. poz. 1311);
nieodopelnieniu obowiqzku, o kt6rym mowawart.T ust. 1iust.3a ustawyzdnia

rnika 2005 r. o ujawnianiu informacjio dokumentach organ6w bezpieczefistwa
- 1990 oraz tre6ci tych dokument6w (Dz. U. z2oL6 r. poz. L72L, Lg4g,2260,

zlatt944

22077 r. pol.1530) - w przypadkur kandydata na dyrektora publicznej szkoly
przed dniem 1 sierpnia 7972 r.
oSwia czenie, 2e kandydat nie byl karany kanq dyscyplinarnq, o kt6rej mowa w art. 7G ust.
226L

9)

z dnia 26 stycznia

1

1982r.- Karta

Naqrczyciela (Dz. U. z2Ot7 r. poz. 1199)
lub w rt. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - prawo o szkolnictwie wy2szym (Dz. U.
z2OL r' poz. L842ze zm.) -w przypadku nauczyciela inauczyciela akademickiego;

ie kandydat ma pelnq zdolnoSi do czynnosci prawnych i korzysta z pelni praw
publ

ir
w

wt
lub

naleiy skfadad w zamkniqtych kopertach z podanym adresem zwrotnym
,,Konkurs na stanowisko Dyrektora publicznej Szkofy podstawowej
ie,32 -733 Leszczyna t32",

inie

do

12 lipca 20tB
na adres:

r. do godl 15.30 w Urzqdzie Gminy w Trzcianie

Gminy w Trzcianie gZ-7gg Trzcifna 302 woj. malopolskie

Oferty
Oferta

znej.
a by6 opatrzona kwalifikowanym

erdzonym profilem zaufenym epuAp
maganych jako zal4czniki do oferty.

(URS odbqdzie siq dnia 25 lipca 2O1g
Gminy w Trzcianie.
Bliiszych
w Trzciar

r. o godz. 10.00

cji o zasadach konkursu i warunkach uczestnictwa udziela Urzqd Gminy
L4 648 4420.

