wÓJT

GMINY MIŃSK MAzowIEcKI
17 lutego 2016r.
oGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
Zespołu Szkó| w Starej Niedziałce
adres: Stara Niedziałka' ul. Mazowiecka 154
05-300 Mińsk Mazowiecki
w ś1'2'3
1'Do koŃursu możepŹystą)ić osoba' która spełniarłymaganiaokręślonę
i 5 ust' 1 oraz w $ 10 RozporządzeniaMinjstra Edukacji Narodowejz dnia 27
października2009r. w sprawiewymagan'jakim powinna odpowiadaćosoba
zajmującastanowiskodyrektoraora'z inne stano''isko kierowniczew poszczególnych
typach publicznychszkół i rodzajachpublicznychplacówek (Dz.U. z2009r''Nr184'
poz. 1436 ze zr11.).
2. Zgodnie z $ 1 ust.2 pkt' 4 RozporządzeniaMinistraEdukacjiNarodowejz dnia
8 kwiętnia 2010r. w sprawieregulaminukonkursuna stanowiskodyrektorapublicmej
szkoły lub publicznejplacówki oraz trybu prac komisji konkursowej(Dz'U. Nr 60'
poz. 3'13ze ffi.)
oferty osób przystępującychdo konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnieniepŹystą)ięniado konkursuoraz koncepcjęfunkcjonowaniai rozltoju
szkoły;
prfez kandydataza zgodność
z oryginałemkopiędowodu osobistego
b) poś\ł/iadcfoną
lub inrregodokumentupotwierdzającego
toŻsamość
oraf poświadczającego
obywatelstwokandydata;
c) życiolys z opisem przebiegupracy zawodowej'zawierającyw szczególności
informacjęo:
- sta:żu
pracy pedagogicznej- w przypadkunauczycie]a,albo
- stażupracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażupracy' w tym stażupracy na stanowiskukierowniczym- w przypadku
osoby niebędącej
nauczycielem;
d) oryginałylub poświadczoneprzez kandydata za zgodnośćz oryginałemkopie
dokumentówpotwieldzająceposiadaniewymaganegostażuplacy' o którym mowa
w lit. -.c":
e) oryginały lub poświadczoneprzez kandydata za zgodnośćz oryginałemkopie
dokumentów potwieldzających posiadanie wymaganego wykształcenia,w t}m
dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwaukończenia studiów
pod1plomowych z zakłesu zatządzalia albo świadectwaukończenia kursu
kwalifi kacyjnego z zak:resuzarządzania oświatą;
zaświadczenie
]ekarskieo braku przeciwwskazańzdrowotnychdo wykonyuania
0
placy na stanowiskukierowniczym;
g) oświadczenie'
że przeciwkokandydatowinie toczy się postępowanie
o przestępstwo
z
publicznego
postępowanie
ścigane oskarżenia
lub
dyscypliname;
h) oświadczenie'
że kandydatnie był skazanyprawomocnymwyrokiem za umyślne
przestępstwolub umyślneprzestępstwo
skarbowe;
i) oświadczenie,Źe kandydat nie byt karany zakazem pełnieniafuŃcji związanych
z dysponowaniemśrodkamipubliczn1mi'o których mowa \ł alt.31 ust. 1 pkt' 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2004r' o odpowiedzialności
za naruszeniedyscypliny
finansów pub]icznych(Dz'U. z 2013r. poz. 168 ze' zm');

j) oświadczenie
o dopełnieniuobowiązku'o którym mowa w ań. 7 ust. l i ust.3a
ustawy z dnia 18 paździemika2006r. o ujawnianiuinformacjio dokumentach
olganów bezpieczeństwapaństwaz lat 1944 . 1990 otaz tleścitych dokumentów
(Dr.U. z 2073r. poz. 1388 ze zm.) - w przypadkukandydatana dyektora
publicznej szkoły;
przez kandydataza zgodność
z oryginałemkopia aktu
k) oryginałlub poświadczona
nadalia stopnianauczycielamianowanegolub dyplomowanego- w przypadku
nauczyciela;
l) oryginał lub poświadczonavzęz kandydata za zgodnośćz oryginałemkopia karty
oceny pracy lub oceny dorobkuzawodowego- w przypadkunauczyciela
i nauczycielaakademickiego;
m) oświadczenie,
że kandydatnie był kalany karą dyscyp|inarnąo której mowa
w ań.76 ust. l ustawy z dnia 26 stycznial982r. - Kańa Nauczyciela (Dz.U'
z f074t. poz. |91 zę zm.) lub w ań. l40 ust.l ustawy z dńa 27 |ipca
2005r. - Prawo o szkolnictwiewyższym(Dz.U. z 20|2r.poz' 5?2 ze zm.).
w przypadkunauczycielai nauczycielaakademickiego;
n) oświadczenie,że kandydat ma pelną zdo|nośćdo czynnościprawnych i korzysta
z pełni plaw publicznych . w przypadku osoby niebędącejnauczycielem;
o) oświadczeńe,zę kandydat wwj.a zgodę na przetwarzanie darrych osobowych
zgodnie z ustawąz dnia 29 sierpnial997r. o ochroniedanych osobowych(Dz.U.
z 2075t. poz. 2135 ze zm.\ w celach przeprowadzenia
konkursuna stanowisko
dyrektora.
3. ofeńy należy składaćw zamknięrych kopenach z podanymadresem zwrotnym,
telefonemi dopiskiem 'Konkurs na stanowiskodyrektoia zćspolu Szkól w Starej
Niedzialce'' na adres:Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim,ul. Józefa
Chełmońskiego
14' 05-300 Mińsk Mazowiecki(pokój l02)' w terminie do 02 marca
2016 r. do godz 16oo.
4. Konkurs przeprowadziKomisja Konkursowapowołanaprzez wó]t^ Gminy Mińsk
Mazowiecki.
postępowaniakonkursowegokandydacizostaną
5' o terminie i miejscu przeprowadzenia
powiadomienina piśmie'nie późniejniż na 7 dni przed terminemposiedzenia
komisji.

