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Zarządzenie 0050. l53.2017

Wójta Gminy Górzyca
z dnia 26lipca 2017 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora szkoĘ podstawowej im. kresowianw czarnowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o sąmorzqdzie
gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446 z póź. zm.), art. 5 c pkt. 2, art.36a ust. 1 ustawy
z dnia 7 wrzeŚnia I99I r. o systemie oświaĘ (Dz. U. z 2016 t., poz. Ig43, z późn.
zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodow ej z dnia 8 kwietni a 2010 r.
w sPrawie regulaminu konkursu ną stanowisko dyrektora publicznej szkoły
i publicznej placówki orąz trybu prący komisji konkursowej (Dz. IJ. z 2010 r. Nr 60,
poz.373 zpoźń. zm.),

zarządza się, co następuje:

§1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora SzkoĘ Podstawowej
im. kresowian w czarnowie.

§2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Ogłoszenie, o którym mowa w §2
Gminy Górzyca, w Biuletynie Informacji
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gorzyca
w sołectwach,

zamieszcza się na stronie internetowej
Publicmej Gminy ,Górzyca. na tablicy

oraz na tablicach informacyjnych

§4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powoł ana Zarządzęniem Wójta
Gminy Gorzyca.

§5. wykonanie zarządzeniapowierza się sekretaruowi Gminy Górryca.

§6. Zarządzęnię wchodzi w życie z dnięmpodjęcia.



ZaŁącznik do Zarządzenia Nr 0050, 1 53.20 1 7
Wójta Gminy Gorzyca z dnia26lipca2017 r,

Wójt Gminy Górzyca
ogłasza konkurs na kandydata na §tanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Kresowianw Czarnowie ul. Plac Wolności 17

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łlymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.
w sPrawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmujqca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół
i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436,zpóźn.zm.), tj.:

1, Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanyln, który spełnia łącznie następujące
wymagania:

a) Ńończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

b) ukończył sfudia wyższe lub sfudia podyplomowę z zak<resu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakłesu zaruądzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c) Posiada co najmniej pięcioletni stuż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczycieIa
lub Pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

d) uzyskał, ptzed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:
- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,
- Pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo,
- w Przlllladku nauczyciela akademickiego - pozytywną oce+ę pracy w okresie
ostatnich cńeręch lat pracy w szkole vłyższej;

e) sPełnia warunki zdrowotnę niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;

f) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art, 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 sĘczńa 1982 r.- Kartą Nauczyciela (Dz.lJ. z ż0l7 r., poz. Il89 z póżn. zm.),
a w Przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z póżn, zm.) otaz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie dyscyplinarne;

g) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;

h) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego;

i) nie bYł karany zakazęm pełnienia fuŃcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia2004 r.
o odpowiedzialnoŚci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. IJ. z 2017 r.
poz.1131);

2. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który ukończył studia pierwszego
stoPnia lub studia vryższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończl
kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania
określone w ust. llit. b-i;



3. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku
wYmagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej,
kuratorium oŚwiaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
i okręgowych komisjach egzaninacyjnych, oraz nauczycielem mianowanym lub
dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na
podstawie przepisów ustawy z dniaż3 maja I99I t, o zwiqzkach zawodowych (Dz, łJ.
z Ż0l5 t.) poz. 1881), spełniający wymagania określone w wymienionym wyżęj
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dniaż7 pńdziernika 2009 r., z wyjątkiem
wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy
zawodowego.

4, Do udziału w konkursie może przystąpic również
która spełn ta łącznie następuj ąc e wymagania:

albo pozytywnej oceny dorobku

osoba niebędąca nauczycielem,

a) posiada obywatelstwo polskie, zĘm że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw człoŃowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarc zym oraz Konfederacji Szrvaj carskiej ;

b) ukończyła studia magisterskie;
c) Posiada co najmniej pięcioletni stużpracy, w tym co najmniej dwuletni stużpracy na

stanowi sku kierowniczym;
d) ma pełną zdolnośó do czynności prawnych i korzystazpraw publicznych;
e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
0 spełnia wymagania określone w ust.1 lit. b, e, g, i.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 8 lcwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na
stanowisko dyrektora publicznej szkoĘ lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373,,zpóźn.zm.) powinny zawierać: ,

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
publicznej szkoły,

2. PoŚwiadczorlą przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatólstwo
kandydata;

3. Życiotys z opisem przebiegu pracy zawodowej , zawierĄący w szczęgólności informację
o:
. stazu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela;
, stazu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akadęmickiego;
' Stazu ptacy, w tym stńu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem;

4, OrYginały lub poświadczone przęz kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzającychposiadanie wymaganego w pkt 3 stażu pruóy;

5. OrYginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginńem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu
Ńończenia studiów v,ryższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomoĘch z
zakresu zaruądzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakłesu
zaruądzania oświatą;



6. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodnośó z otyginałem kopię aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku
nauczyciela;

7, Oryginał lub poświadczonąptzęz kandydata zazgodność z oryginałem kopię karty oceny
pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;

8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowni czym;

9. OŚwiadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżeńa publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ;

11. Oświadczente, ze kandydat nie był karany zakazęm pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1 13 1)

12. OŚwiadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 paździemika 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwą z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U, z 2016 t.,
poz. 1721, zpóżn. zm.);

13. Oświadczenie, ze kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia26 styczńa I982t. - Kartą Nauczyciela (Dz. U. z2Ot7 r,, poz. 1189
z póŹn. zm,) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prąwo
o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2016 t., poz. 1842, z późn. zm,) - w przypadku
nauczyciel a i nauczyciela akademickiego;

14. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystazpełń
praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15, OŚwiadczenie, że kandydat Wrńa zgodę na ptzetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dńa 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U, z2016 r,, poz.
9ż2) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamknięłch kopertach z podanvm adresem zwrotnvm
i numerem telefonu kontaktowego oraz i dopiskiem: ,,Konkurs na dyrektora SzkoĘ
Podstawowej im. Kresowian w Czarnowie ul. Plac Wolności l7" w terminie do
1l, sierpnia 2017 r. do godziny 12@ w lJrzędzie Gminy w Górzycy ul. 1 -go Maja 1,
69-113 GÓrzyca (sekretariat pokój Nr 6), lub kierować na adres: |Jrząd Gminy
w GÓrzycy ul. 1 Maja 1, 69-113 Górryca (liczy się data wpĘwu dokumentów do Urzędu
Gminy w Górzycy). OferĘ, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą
rozpatrywane.

IV. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powolana przez Wójta Gminy
Górzyca.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci
zo staną p owiad omieni pis em nie przez p rzewo dni czącego ko misj i konku rsowej.
BlŻsrych informacji o zasadach konkursu można uzyskać na stanowisku d/s. oświaty,
w Urzędzie Gminy w Górrycy (tel. 095 75918 94).


