ZARZ4DZENTE NR32/18
WOJTA GMINY ZBOJNA
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Szkoly Podstawowej w Dobrym Lesie

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.l875 i po2.2232, z 2018 r. poz.l30)
oraz art. 63 ust.l i 10, w zwiqzku z art.29 ust.l pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia
r. - Prawo o6wiatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59, poz.949 i poz. 2203, z 2018r.
poz.650) i $ RozporzqdzeniaMinistra Edukacji Narodowej z dnia I 1 sierpnia
20ll r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
przedszkola, publicznej szkoly podstawowej, publicznej szkoty
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ponadpodstawowej lub publicznej plac6wki oraz trybu pracy komisji
konkursowej (Dz.U. 22017 r. poz.l587) zarz1dzam, co nastgpuje:
$1
Oglaszam konkurs w celu wylonienia kandydatana stanowisko Dyrektora
Szkoty Podstawowej w Dobrym Lesie.

$2
TreS6 ogloszenia

o konkursie zawarta jest w

zalqcznrku

do

niniejszego

zarzqdzenia.

$3
Ogloszenie o konkursie zamieszcza sig na:
1/ stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zbojna,
2l tablicy ogloszef w Urzgdzie Gminy Zbojna,
3l na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium oswiaty w
Bialymstoku.

s4
Zarz4dzenie wchodziw Zycie z dniem podjgcia.

Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 32118
W6jta Gminy Zb6jna
zdnia22maja20l8 r.

OGLOSZENIE O KONKURSIE

W6jt Gminy Zb|jna oglasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoly
Podstawowej w Dobrym Lesie
Organ prowadzqcy szkolg:
Gmina Zb6jna, ul. Lomzyrfiska 64, 18-416 Zbiljna-

Nazwa i adres szkoly, kt6rej dotyczy konkurs:
Szkola Podstawowa w Dobrym Lesie, Dobry Las 65, 18-416 Zb6ina.
1.

Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora moze przyst4pii osoba, kt6ra
spelnia wymagania okreSlone w rozporzEdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
I 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiadai osoba zajmujEca
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznp przedszkolu,

publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej
plac6wce (Dz.U. 22017 r., poz. 1597).
2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej i
publicznej szkoly ponadpodstawowej, zwanych dalej ,,szkolami", oraz publicznej
plac6wki moze zajmowac nauczyciel mianowany lub dyplomowany, kt6ry spelnia
l4cznie nastgpuj 4ce wymagania :
l) posiada wyksztalcenie wyZsze i tytul zawodowy magister, magister inzynier lub
r6wnorzgdny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danyn przedszkolu, szkole lub plac6wce;
2) ukoriczyl studia v,tyzsze lub studia podyplomowe, z zal<resu zarz4dzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarz4dzania oSwiat4 prowadzony zgodnie z przepisami w
sprawie plac6wek doskonalenia nauczycieli ;
3) posiada co najmniej pigcioletni staZ pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pigcioletni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskal:
a) co najmniej dobr4 oceng pracy w okresie ostatnich pigciu lat pracy lub
b) pozytywn4 oceng dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywnq oceng pracy w okresie
ostatnich czterech lat pracy w szkole wyZszej - przed przyst4pieniem do konkursu
na stanowisko dyrektora, aw przypadku, o kt6r5rm mowa w art. 63 ust. ll i 12
ustawy z dnia I 4 grudnia 2016 r. - Prawo oSwiatowe , jeileli nie przeprowadzono
konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spelnia warunki zdrowotne niezbgdne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
6) ma pelnE zdolno66 do czynno6ci prawnych i korzysta zpelni praw publicznych;
7) nie byl prawomocnie ukarany kar4 dyscyplinarn4, o kt6rej mowa w art. 76 ust. I
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2Ol7 r. poz. I I 89),
aw przpadku nauczyciela akademickiego - kar4 dyscyplinaffi4, o kt6rej mowa w

art. 140 ust. I ustawy z dnia27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy2szym (Dz.U. z
2016 r. poz. 1842, z p62n. zm.\, oraz nie toczy sig przeciwko niemu postgpowanie
dyscyplinarne;
8) nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umySlne przestgpstwo lub umySlne
przestgpstwo skarbowe;
9) nie toczy sig przeciwko niemu postgpowanie o przestgpstwo Scigane z oskarzenia
publicznego;
l0) nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami
publicznymi, o kt6ryrm mowa w art. 3l ust. I pkt 4 ustawy z dnia l7 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialno6ci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (Dz.U. z
2017r. poz. 131 l);
I l) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomoSt, jgzykapolskiego poSwiadczon4 na
zasadach okreSlonych w ustawie z dniaT puldziernika 1999 r. o jgzyku polskim
(Dz.U. z 20ll r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. ll32 oraz z 2017 r. poz. 60).

3.

Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyj4tkiem przedszkola specjalnego,
oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoly podstawowej, z wyj4tkiem szkoly
podstawowej specjalnej, moze zajmowa(, r6wniez nauczyciel mianowany lub
dyplomowany, kt6ry:
l) posiada wyksztalcenie wyZsze i tytul zawodowy licencjat, inzynier lub r6wnorzgdny,
oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
2) spelnia wymagania okreSlone w g 1 pkt 2-77 rozporzqdzenia.

4.

Stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze w publicznym
przedszkolu, publicznej szkole i publicznej plac6wce oraz zespole publicznych
przedszkoli, szk6l lub plac6wek moZe zajmowa(, r6wnieZ:
l) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagaj4cym
kwalifikacji pedagogicznychw wzgdzie organu administracji rz4dowej, kuratorium
oSwiaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i
okrggowych komisjach egzaminacyjnych, lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowipku
Swiadczeniapracynapodstawieprzepis6wustawy zdnia23maja l99l r. ozwiqzkach
zawodowych (Dz.U. 22015 r.
- spelniaj4cy wymagania okreSlone w rozporzEdzeniu, z wyj4tkiem wymogu
posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku
zawodowego.

5.

l)
2)
3)

Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly i publicznej
plac6wki oraz zespolu publicznych przedszkoli, publicznych szk6l lub publicznych
plac6wek mohe zajmowa(, osoba niebgd4ca nauczycielem, kt6ra spelnia lqcznie
nastgpuj Ece wymagania:

posiada obywatelstwo polskie,ztym ze wym6g ten nie dotyczy obywateli paristw
czlonkowskich Unii Europejskiej, paristw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konfederacj i Szwaj carskiej ;
posiada wyksztalcenie wyZsze i tytul zawodowy magister, magister inzynier lub
r6wnorzgdny;
posiada co najmniej pigcioletni sta2pracy, w tym co najmniej dwuletni stu|pracy na
stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy sig przeciwko niej postgpowanie o przestgpstwo Scigane z oskarlenia
publicznego lub postgpowanie dyscyplinarne;
s) spelnia wymagania okreSlone w $ 1 pkt 2, 5,6,8, 10 i ll rozporzqdzenia, a mianowicie:
a) ukoriczyl studia wryZsze lub studia podyplomowe, z zakresu zarz4dzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarz4dzania oSwiat4 prowadzony zgodnie z przepisami w
sprawie plac6wek doskonalenia nauczycieli;
b) spelnia warunki zdrowotne niezbgdne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
c) ma peln4 zdolnoS6 do czynnoSci prawnych i korzysta z pelni praw publicznych;
d) nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umySlne przestgpstwo lub umySlne
przestgpstwo skarbowe,
e) nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami
publicznymi, o kt6rych mowa w art. 3 I ust. 1 pkt.4 ustawy z dma l7 grudnia 2004r.
o o dpowiedzialno Sci za naruszenie dys cypl iny finans6w publ i cznych ;
0 w przypadku cudzoziemca - posiada znajomoSt, jgzykapolskiego poSwiadczon4 na
zasadach okreSlonych w ustawie z dniaT paldziemika 1999 r. o jgzyku polskim.
6. Oferty kandydat6w przystgpuj4cych do konkursu powinny zawierac:
1) uzasadnienie przyst4pienia do konkursu wraz z koncepcj4 funkcjonowania i rozwoju
szkoly,
2) Zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajEcy w szczegolnoSci
informacjg o:
a) stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
b) sta2u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) sta2u pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym-w przpadku osoby
niebgd4cej nauczycielem ;
3) oSwiadczenie zawieraj4ce dane osobowe kandydata:
a) imig (imiona) i nazwisko,
b) data i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poSwiadczone przez kandydata za zgodnolc z oryginalem kopie dokument6w
potwierdzaj4cych posiadanie wymaganego stazu pracy, o kt6rym mowa w pkt.2:
Swiadectw pracy, zaswiadczeri lub innych dokument6w potwierdzajqcych okres
zatrudnienia,
5) poSwiadczone przez kandydata za zgodnofic z oryginalem kopie dokument6w
potwierdzaj4cych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu
ukoriczenia studi6w wyZszych lub Swiadectwa ukoriczenia studi6w podyplomowych
z zalcresu zarz4dzania albo Swiadectwa ukoriczenia kursu kwalifikacyj nego z zakresu
zarz4dzania oSwiat4,
6) poSwiadczona przez kandydata za zgodnoic z oryginalem kopia dokumentu
potwierdzaj4cego znajomo6d jgzyka polskiego, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 7
paldziemika 1999 r. o jgzyku polskim (Dz.IJ. z 2017 r. poz.224 i 455, z 2Ol5 r.
poz.ll32 oraz z 2017 r. poz.60) - w przpadku cudzoziemca,
7) poSwiadczona przez kandydata za zgodnoi(, z oryginalem kopia zaSwiadczenia
lekarskiego o braku przeciwskazah zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym,
8) oSwiadczenie,2e przeciwko kandydatowi nie toczy sig postgpowanie o przestgpstwo
Scigane z oskarzenia publicznego lub postgpowanie dyscypliname,
9) oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umySlne
przestgpstwo skarbowe,

?
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l0)

oSwiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwi4zanych z
dysponowaniem Srodkami publicznymi, o kt6rych mowa w art.3l ust.1 pkt.4 ustawy
z dnra 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoSci za nartszenie dyscypliny finans6w
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.13 I I ),
I l) oSwiadczenie o dopelnieniu obowi4zku, o kt6rym mowa w art. 7 ust.l i 3a ustawy z
dnia 18 puldziemika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organ6w
bezpieczenstwapairstwazlatl944-l990oraztreScitychdokument6w(Dz.U. z2016r.
poz.l72l, 1948, 22601 oraz z 2017 r. po2.1530) - w przpadku kandydata na
dyrektora publicznej szkoly urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
12) poSwiadczona przez kandydata zazgodnol( z oryginalem kopia aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przpadku nauczyciela,
13) poSwiadczona przezkandydata zazgodnoSc zoryginalem kopia karty oceny pracy lub
dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciel a t nauczy ci el a akademicki ego,
14) oSwiadczenie,Ze kandydat nie byl prawomocnie ukarany kar4 dyscyplinarn4, o kt6rej
mowa w art. 76 ust. I ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciel a (Dz.U . z
2017 r. poz.189) lub w art. 140 ust.l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o
szkolnictwie wy2szym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z pofin.zm.) - w przypadku
nauczyciel a i nauczyciela akademickiego,
15)oSwiadczenie,2e kandydat ma peln4 zdolnoSd do czynnoSci prawnych i korzysta z
pelni praw publicznych.
7. Oferty nale?y sklada6 osobiScie lub drog4 pocztow4 w zamknigtych kopertach z
podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem ,,Konkurs na
kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej w Dobrym Lesie" w terminie
do dnia 12.06.2018 r. do god2.15.00, na adres: Urz4dGminy Zbojna,ul. tr-omZyriska 64,
18-416 Zb6jna (pok6j nr 8 - sekretariat)
8. Nie dopuszcza sig skladania ofert w formie elektronicznej.
9. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez W6jta Gminy Zbojna.
10. O terminie i miejscu przeprowadzenia postgpowania konkursowego kandydaci zostan4
powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.
1 l. Szczeg6lowe informacje dotyczqce konkursu mohna uzyskad w lJrzgdzie Gminy
Zbojna, tel. 86 214 00 29.

