ZARZ/\DZENIE NR 52/2018
Wójta Gminy Leoncin
z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkofy Podstawowej im. Jana Pawla II
w Leoncinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 I ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z pón. zm.), w zwizku z art. 63 ust. 3 i art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 996 z pOn. zm.) oraz Rozporzdzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora
publicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej, publicznej szkoty ponadpodstawowej lub
publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarzdza

SI,

co

nastpuje:
§1
Ogtaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta II w Leoncinie.
§2
Ustala siq tre og{oszenia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora, stanowicy zatcznik do
niniejszego zarzdzenia.
§3
Ogioszenie o konkursie umieszcza siq na:
1. stronie internetowej Urzdu Gminy Leoncin,
2.

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzdu Gminy Leoncin,

3.

tablicy oglosze6 Urzdu Gminy Leoncin.
§4

Zarzdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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OJ'F GMINY

Zacznik
do Zarzdzenia Nr 52/2018
Wójta Gminy Leonciri
z dnia 5.06.2018 r.

WOJT GMINY LEONCIN
dnia 5 czerwca 2018 r.
Ogtasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Szkoy Podstawowej im. Jana Pawla II w Leoncinie, ut. tsaaca Bashevisa Singera 3
Czq96 A. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATOW NA STAN OWISKO DYREKTORA1
I. Do konkursu moze przystpic nauczyciet mianowany tub dyplomowany, ktOry spetnia Tqcznie nastpujce
wymagania:
1. posiada wykszta{cenie wyzsze I tytut zawodowy magister, magister in±ynier tub równorzdny, oraz
przygotowanie pedagogiczne I kwatifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2. ukoñczyl studia wy±sze tub studia podyplomowe, z zakresu zarzdzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu
zarzdzania owiatq prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonatenia nauczycieli;
3. posiada co najmniej picIoIetni staz pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub piciotetni sta± pracy
dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4. uzyskat przed przystpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:
a) co najmniej dobrq ocenq pracy w okresie ostatnich piciu lat pracy tub
b) pozytywnq ocenq dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
C) W

przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywnq ocenq pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy

w szkole wy±szej
5. spetnia warunki zdrowotne niezbdne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6. ma petnq zdolnog6 do czynnoci prawnych i korzysta z petni praw pubticznych;
7. nie byt prawomocnie ukarany karq dyscypIinarn 2 oraz nie toczy siq przeciwko niemu postpowanie
dyscyptinarne;
8. nie byt skazany prawomocnym wyrokiem za umyIne przestpstwo tub umyIne przestpstwo skarbowe;
9. nie toczy siq przeciwko niemu postpowanie o przestpstwo kigane z oskarzenia publicznego;
10. nie byt karany zakazem petnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem rodkami publicznymi3;
11. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomo§6 jzyka poiskiego.

II. Do konkursu mote r6wnie2 przystqpi6 nauczyciet mianowany tub dyplomowany, który posiada wyksztalcenie wyzsze
i tytut zawodowy IicenCjat, inzynier lub rOwnorzdny, oraz przygotowanie pedagogiczne I kwatifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz spetnia wymagania okretone w pkt t: 2 - 11.

III. Stanowisko dyrektora moze zajmowa6 osoba niebdca nauczycielem, która spetnia tcznie nastpujce
wymagania:
1.

posiada obywatelstwo potskie, z tym 2e wymóg ten nie dotyczy obywateli pañstw cz!onkowskich Unhl
Europejskiej, parstw cz!onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2.

posiada wyksztatcenie wyzsze i tytut zawodowy magister, magister inzynier tub równorzdny;

3.

posiada

4.

nie toczy siq przeciwko niej postpowanie o przestpstwo kigane z oskarzenia publiCznego tub postpowanie

CO

najmniej picioIetni sta± pracy, w tym

CO

najmniej dwutetni stat pracy na stanowisku kierowniczym;

dyscyplinarne;
5.

1 Zgodnie

spetnia wymagania okretone w pkt I: 2, 5, 6, 8, 10 I 11.

z 1, §2 I §6 oraz §12 rozporzqdzenia w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiada6 osoba zajmuj4ca osoba zajmuj4ca stanowisko dyrektora oraz

inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkotu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
2 Zgodnie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. a 2017 r. poz. 1189) w przypadku nauczyciela lub zgodnie z art. 140 ust, 1
ustawy z dnia 27 Iipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, a pón. zm .) w przypadku nauczyciela akademickiego
Zgodnie a art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy a dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedziaInoci za naruszenie dyscypliny finansOw publicznych (Dz. U. a 2017 r. poz. 1311)

IV. Stanowisko dyrektora mo±e zajmowa6 równie± nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na
stanowisku wymagajcym kwalifikacji pedagogicznych w urzdzie orga flu administracji rzdowej, kuratorium owiaty,
Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej I okrgowych komisjach egzamiriacyjnych lub
nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowizku wiadczenia pracy na podstawie
przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwizkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) spefniajcy wymagania
okreIone w rozporzdzeniu4, z wyjtkiem wymogu posiadania

Co

najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny

dorobku zawodowego.
Czqk B. DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATOW NA STANOWISKO DYREKTORA5
Oferty osób przystpujcyCh do konkursu muszq zawiera:
1. uzasadnienie przystpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoty,
2. ±yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajcego w szczegóInoci informacj a:
a.

stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

b. stazu pracy dydaktyCznej - w przypadku nauCzyciela akademickiego, albo
C.

sta±u pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebdCej
nauczycielem,

3. owiadCzenie zawierajqce nastpujCe dane osobowe kandydata (zatcznik nr 2):
a.

imi (imiona) I nazwisko

b. date I miejsCe urodzeriIa
C.

obywatelstwo

d. miejsce zamieszkania (adres do korespondenCji),
4. powiadCzone przez kandydata za zgodnok z oryginafem kopiq dokumentów potwierdzajCych posiadanie
wymaganego stazu pracy, a ktOrym mowa w pkt 2: wiadectwa pracy, zawiadczenia a zatrudnienlu lub inne
dokumenty potwierdzajqce okres zatrud nienia,
5. powiadczone przez kandydata za zgodnok z oryginatem kopiq dokumentOw potwierdzajqcych posiadanie
wymaganego wyksztafcenia, w tym dyplomu ukoriczenia studiOw wyzSzyCh lub gwiadectw ukoYiczenia studiów
podyplomowyCh z zakresu zarzdzania albo wiadectwa ukorczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarzdzania owiat,
6. powiadczone przez kandydata za zgodnog6 z oryginatem kopiq dokumentów potwierdzajcych znajomo
jzyka polskiego o którym mowa w ustawie z dnia 7 pa±dziernika 1999 r. ojzyku poiskim (Dz. U. z 2011 r. poz.
224 I 455, z 2015 r. Paz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku CudzOziemCa,
7. powiadCzone przez kandydata za zgodnoá z oryginatem kopi zawiadczenia Iekarskiego a braku
przeciwwskazar'i zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. owiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toCzy SIQ postpowanie o przestpstwo cigane z oskarenia
publicznego lub postpowanie dysCyplinarne (zatcznik nr 1),
9. owiadczenie, ze kandydat nie byt skazany prawomocnym wyrokiem za umyIne przestpstwo lub umyIne
przestpstwo skarbowe (zatqcznik nr 1),
10. owiadczenie, ze kandydat nie byt karany zakazem petnienia funkcji zwizanych z dysponowaniem rodkami
publiCznymi, a ktOrych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. a odpowiedziaInoci za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1311) (zatcznik nr 1),
11. owiadczenie o dopetnienlu obowizku, a którym mowa wart. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 padziernika 2006
r. a ujawfliefliu informacji a dokumentach arganów bezpieczeóstwa paóstwa z lat 1944-1990 oraz treci tych
dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 I 2261 oraz z 2017 r. Paz. 1530)— w przypadku kandydata
na dyrektora publicznej szkoty urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. (zatcznik nr 1),

Rozporzdzenie w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiadae osoba zajmujca osoba zajmujca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w
publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 4 rozporzqdzenia w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej,
publicznej szkoly ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587)

12. powiadczonq przez kandydata za zgodnog6 z oryginalem kopiq aktu nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
13. pogwiadczonq przez kandydata za zgodnog6 z oryginafem kopiq karty oceny pracy lub oceny dorobku
zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14. owiadczenie, ze kandydat nie byt prawomocnie ukarany karq dyscypIinarn, o ktOrej mowa w art. 76 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) lub w art. 140 ust. 1
ustawy z dnia 27 Iipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. z 2017 r. poz. I 398) w przypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego (za!qcznik nr 1),
15. owiadczenie, ze kandydat ma peInq zdolnok do czynnoci prawnych i korzysta z petni praw publicznych
(zatcznik nr 1),
16. owiadczenie, ze kandydat wyraza zgodq na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora (zafcznik nr 2).
Czé C. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy skfada w zaklejonej kopercie:
a) osobicie - Urzd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin pok. 8 (sekretariat)
b) poczt - na adres Urzd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin (decyduje data wptywu oferty do
urzdu)
W obu przypadkach z dopiskiem: ,,Dotyczy konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoty Podstawowej im.
Jana Pawla II w Leoncinie" w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r.
Aplikacje, które wptynq do Urzdu Gminy Leoncin P0 wy±ej okreIonym terminie nie bqdq rozpatrywane.
2. Nie dopuszcza siq sktadania ofert drogq eIektroniczn.
3. Wszelkie sporzqdzone kopie powinny posiada6 podpisanq przez kandydata kIauzuI

,,stwierdzam zgodnok z

oryginalem" wraz z datq sktadania owiadczenia. Na zdanie organu prowadzcego kandydat jest obowizany
przedstawi6 oryginaty dokumentów, o ktOrych mowa w Czci B pkt 4-7, 12 i 13.
4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powotana przez WOjta Gminy Leoncin.
5. 0 terminie i miejscu przeprowadzenia postpowania konkursowego kandydaci zostanq powiadomieni
indywidualnie.

