WÓJTGMJNY

CHORKÓWKA
ZARZĄDZENIE

NR 0050.1.37.2018

WÓJTA GMINY CHORKÓWKA
z dnia 1O kwietnia 20 t8 r.

'l:

sprawie ogłoszenia konkursu na stano,,"'iskodyrektora Zcspolu Szkól w Zn;cinic

Na podstawie art. 30 ust. l usta\vy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn. zm.), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oś",;atowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późno zm.) oraz S 1 ust. l rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 20 ł 7 r. 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) Wójt Gminy
Chorkówka zar.lądza, co następuje:
~ l. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zręcinie, w skład którego
wchodzi:
l) Samorządowe Przedszkole w Zręcinie
2) Szkol a Podstawowa im. św. Jana Kantego w Zręcinie.

*

~ 2. Ogłoszenie o konkursie. na stanowisko wymienione w l, którego treść stanowi załącznik
do niniejszego zarządzenia. zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Chorkówka,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chorkówka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Chorkówka.
~ 3. Zarządzenie wchodzi \\' życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr inż. A! r:e) Konied:i
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.1.37.20 18
Wójta Gminy Chork6wka z dnia 10 kwietnia 2018 r.

OGLOSZENIE

O KONKURSIE

WÓJT GMINY CIIORKÓWKA
o~lasza konkurs

na stanowisko

DYREKTORA
Zespolu Szkół w Zręcinie, w skład którego wchodzi:
l) Salllorz~łdowe Przedszkole w Zręcinic
2) Szkola Polistawou'a im. ś,\'. Jlłna Kantego w Zręcinie

Zręcin ul. Luk::lSicwicza 31

l. 00 konkursu
mo;.e prl)'SIlIPić naucącicl
mil,nOWall)' lub dl(llomm\:any.
który spełnia
wymagania określone \lo" ~ l, ~ 2, ~ 3 oraz ,,: ~ 12 rozporz.:tdzcnia Ministra Edukacji
NarocJon'cj z dnia II sierpni •• 2017 r, w sprawie w)'mll~ań, jllkim pon'inna odpowiadać
osoba zajmująca
stanowisko
dlrektora
oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym
przedszkolu,
publicznej
szkole
podstawowej,
(lnu; publicznej plac{)wce (Dz. U. poz. 1597).

publicznej

sl.kole

ponadpodsla\'\o"Owej

2. Oferty osób PrL)'slępuj;!cych
do konkursu
powinn)' l:awieruć dokumenl)'
określone
w ~ I usl. 2 pkl 4 rOl.porlądll ..nia :\1inislnł Edukllcji N.lnll!owej z dnia 11 sierpnhł 2017 r.
w sprawie
regulaminu
konkursu
mi sl.łllowisko
d)'rcktora
puhlicznego
pr.l.l'tlszkola,
puhlicznej ukoł)" podslawowej, publicwej szkol)" ponadpodslawowej
lub publicznej pl:lcówki
oraz Ił")"bu pracy komisji konkursowej (lll:. U. poz. 1587), Ij:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola
i szkoły podstawowej, wchod7Ajcych w skład zespolu:
b) życiorys z opisem przebiegu prac)' zawodov •.'ej. za\\'ierający w szczególności informację o:
~stażu pracy pedagogicznej ~ w prLypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
c) oświadczenie za .•••
ierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i n3Z\visko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo •
• miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganego stazu pracy. o którym mowa w lit. b: świadectw pracy. zaświadczeń
o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
c) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganego wykształcenia. w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych
lub ś\\'iadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo ś\,,'iadectwa
ukończenia kursu kwalifikacyjnego z 7..akresuzarządzania oświatą;
t) pośv.'iadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierd7..ającego
znajomość języka polskiego, o którym mowa \>," ustawie z dnia 7 października 1999 r.
o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455. z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60)
• w przypadku cudzoziemca;

g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego
o braku prLeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierO\\TIiczym
(wydane przez lekarza uprawnionego do badań l zakresu medycyny pracy);
h) oświadczenie. że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne prLestępst\\'O skarbowe;
j) oświadczenie,
że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o któf)'m mowa w art, 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z2017 r. poz. 13\1 zpóźn. zm.);
k) oswiadczenie o dopełnieniu obowiązku. o którym mowa wart. 7 ust. I i uslo 3a usta\\)'
Z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu infomlacji o dokumentach
organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tyeh dokumentów (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2186 z późno zm,) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego
przed dniem l sierpnia 1972 r.:
I) poświadczoną przez kandydata 7...3 zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego:
n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa
wart. 76 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ~ Karta Nauczyciela (Dz. U. z 20 ł 7 r. poz. Ił 89
z późn. zm.) lub wart. 140 ust. I usta")' z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
'\yZszym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn, zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych.
3. \\'szclkie dokument,.' sporl'łdzone osobiście przez kand)'data win n)' b)'ć wlasnol"llcznie
podpisane. Na żądanie organu prowadz~,ccgo kand)"dat jest ohowiąuny
prledstuwić
0I1'ginały dokumentów, o któl1'ch mowa w pkt 2 lit. d-g. Ii m•
Oferl)' nale1:)' składać w zamknięl)'ch koperlach z podan)111 adresem zwrotnym
i dopiskil,'m ••Konkurs IItl .'ł1tIll(}IV;SJW
dyreliltml Ze!lpolu Szkól Ił' Zręci"ie" w terminie
do dnia 27 kwi4:tnia 2018 r. du eOlll. 1200• w sekl"ctadacie Urzędu Gmin)' Chorkówka
lub nadesh.ć POC:ltąna udres: Urllfd Gminy Chorkó" ka, 38--łS8 Chorkówka (deqduje data
wplp~'u ofert)' du Urzlldu Gmin)' Chorkówka).
.t

5, Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (13) 4386937.
7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa po\\'olana przez Wójta Gmin)' Chorkówka.
8. O terminie i miejscu przeprowadzenia
powiadomieni indywidualnie.

postępowania

konkursowego

kandydaci

zostaną

WOJT GMINY
mgr inz. An r:!t!)Koniecki

