
wÓJT GMINY MIŃSK MAzowIEcKI
17 lutego 2016 r.

oGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

Zespołu Szkó| w Starej Niedziałce
adres: Stara Niedziałka' ul. Mazowiecka 154

05-300 Mińsk Mazowiecki

1'Do koŃursu może pŹystą)ić osoba' która spełnia rłymagania okręślonę w ś 1'2'3
i 5 ust' 1 oraz w $ 10 Rozporządzenia Minjstra Edukacji Narodowej z dnia 27
października 2009r. w sprawie wymagan' jakim powinna odpowiadać osoba
zajmująca stanowisko dyrektora ora'z inne stano''isko kierownicze w poszczególnych
typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z2009r''Nr184'
poz. 1436 ze zr11.).

2. Zgodnie z $ 1 ust. 2 pkt' 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
8 kwiętnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicmej
szkoły lub publicznej placówki oraz trybu prac komisji konkursowej (Dz'U. Nr 60'
poz. 3'13 ze ffi.)
oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie pŹystą)ięnia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozltoju

szkoły;
b) poś\ł/iadcfoną prfez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego

lub inrrego dokumentu potwierdzającego toŻsamość oraf poświadczającego
obywatelstwo kandydata;

c) życiolys z opisem przebiegu pracy zawodowej' zawierający w szczególności
informację o:
- sta:żu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczycie]a, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy' w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku
osoby niebędącej nauczycielem;

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwieldzające posiadanie wymaganego stażu placy' o którym mowa
w lit. -.c":

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwieldzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w t}m
dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów
pod1plomowych z zakłesu zatządzalia albo świadectwa ukończenia kursu
kwalifi kacyjnego z zak:resu zarządzania oświatą;

0 zaświadczenie ]ekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonyuania
placy na stanowisku kierowniczym;

g) oświadczenie' że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscypliname;

h) oświadczenie' że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) oświadczenie, Źe kandydat nie byt karany zakazem pełnienia fuŃcji związanych
z dysponowaniem środkami publiczn1mi' o których mowa \ł alt.31 ust. 1 pkt' 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2004r' o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów pub]icznych (Dz'U. z 2013r. poz. 168 ze' zm');



j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku' o którym mowa w ań. 7 ust. l i ust.3a
ustawy z dnia 18 paździemika 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
olganów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 . 1990 otaz tleści tych dokumentów
(Dr.U. z 2073r. poz. 1388 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyektora
publicznej szkoły;

k) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu
nadalia stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku
nauczyciela;

l) oryginał lub poświadczona vzęz kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego;

m) oświadczenie, że kandydat nie był kalany karą dyscyp|inarną o której mowa
w ań.76 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia l982r. - Kańa Nauczyciela (Dz.U'
z f074t. poz. |91 zę zm.) lub w ań. l40 ust. l ustawy z dńa 27 |ipca
2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 20|2r.poz' 5?2 ze zm.).
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

n) oświadczenie, że kandydat ma pelną zdo|ność do czynności prawnych i korzysta
z pełni plaw publicznych . w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

o) oświadczeńe, zę kandydat wwj.a zgodę na przetwarzanie darrych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia l997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2075t. poz. 2135 ze zm.\ w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora.

3. ofeńy należy składać w zamknięrych kopenach z podanym adresem zwrotnym,
telefonem i dopiskiem 'Konkurs na stanowisko dyrektoia 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 przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez wó]t^ Gminy Mińsk
Mazowiecki.

5' o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni na piśmie' nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia
komisji.


