
Zarządzenie Nr 127 /20i6
Burmistrza Ponieca

z dnia 6 czerwca}ań r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. ppłk dr. Bernarda
Sliwińskiego w Poniecu.

Napodstawięaft.36aust.2wnviązluzafi.5ł,pkt2ustary'zdnia7września1991 r'osystemicośrł'iaty
(tekst jednoltĘ, DzU.z 20L5 t., poz.2L56 ze zmianam1) oraz art. 26 ust.l i aft. 3a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia B marca
1990 r. o samorządzie gminn1łn ( tekstiednolity 'Dz.U. z2aI6 r., poz.446) oraz $ 1kazporządzęnia Ministrą
Edukacji Narodowej z dnta 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrellora publicznej
szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konlarsowej ( Dz.IJ. z 2010 r. Nr 60, poz.373 ze
zmianam i) zar ządzam - co następuj e :

$ 1. ogłaszam konkurs na stanowisko dyreltora Publicznego Gimnazjum im. ppłk' dr. Bernarda Śnwinskiego w
Ponięctl.

$ 2. Treść ogłoszenia stanowi zaIącznlk do zarząózenia.

$ 3. ogłoszęnię o konk-ursie zamięszcza się na stronie internętowej Urzędu Miejskiego w Poniecu, Biuletynie
Informacji Publicznej oraztatablic3' ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

$ 4. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr IŻ7 /Ż0L6

Burmistrza Ponieca

z dnia 6 czerwca20l6 r.

BURMISTRZ PONIECA

]EŁasza kołkurs na stanowisko d1rettora Publicznego Gimnazjum im. ppłk. dr. Bernarda
Sliwińskiego w Poniecu

1. Do konkursu mozę przysĘtic osoba' która spełnia wymagania określone w $1 i $ 2 oraz $ i0
Rozporządzerria Ministra Edukacji Narodorvej z drna 27 paździemika 2010 r' w sprawie wymagań,
jakim powinna odporviadać osoba zajm:u1ąca stanowisko dyrektora oraz lnnę stanowisko kierownioze
w poszczęgólnych t1pach publicznych szkół i roózĄaeh publicznych placorvek (Dz.U. Nr 184,
poz.I436 ze zmianaml).

2. Zgodnie z $ 1ust. Żplrł4 RozporządzęniaMinistraEdukacjiNarodowej zdtia8 kwiętnia20l0
r. rv sprawie regulaminu konkursu na stanowisko d3'rektora publicznej szkoły lub publicznej placówki
araztrybu pracy komisji konkursowej {Dz.U.zŻala r., Nr 60, poz.373 ze zmianami ), ofeńy osób
przystępuj ących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przysĘlienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej
szkoły;

b)poświadczonąptzęz kandydata za zgodność z oryginałem kopię dorł,odu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzającęgo tozsamośc oraz poświadczającego ob}.watelstwo kandydata;

c) ą'ciorys z opisem przebiegu pracy zawoóowej, zawierający w szczególności informację o.

- sta:Źu pracy pedagogicznej- w przypadk:u nauczyciela albo

- stairupracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

- stażyl pracy' w t1łlt staŹu pracy na stanowisku kierowniczym - w prz1padku osoby niebędącej
nauczycielem,

d) oryginały lub poświadczone ptzez katdydata za zgodność , orygirralem kopie dokumentów
potwierdzaiących posiadauawymaganega st'użupracy, o klÓrym mowa w lit. c;

e) oryginaĘ lub pośrviadczotlę przęz kandydatz za zgodność z oryginałem kopie dokumentow
potwierdzających posiadania wymaganego wyksźałcenia, w tym d5.plomu ukończenia studiów
w1lższych lub świadectwa ukończenia studiÓw podyplomowych z zabęsu zarządzańa albo
świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarząlzania oŚwiaĘ

f) zaśvłiadczenie lękarskię o braku przeciwłvskazań zdrowo*rych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowłriczym wydane przęz lękarr-a uprawnionego do rłykon1rvania badan
profilaĘcznych:

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowarrie o przestępstwo ścigane z
oskarżsnia publicznego lub postępowanie dysc1plinarne;

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

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazęm pełnienia funkcji zwiąarrych z dysponowaniem
środkami publiczn5'mi' o którym lnowa w art' 3i ust. 1 pk14 usta*y z dnia 17 grudnia 20a4 r. o
odpowiedzialrrości za naruszenie dysc1pliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 t., poZ.I68, zę
zmianami);



j)oświadczenięodopełnieniuobowiązkrr,októryłnmowawar[.7ust. 1iust'3austarłyzdniai8
puździem1kaŻ0a6 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
L944 - L990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z Ż0L3 t. 

' 
poz. 1388 ze zmianami ) - w prz5,padku

kandydata na dyrektora publiczrrej szkoĘ;

k) orygirrał lub pośw'iadczanąprzez kandydata za zgodność z aryginałem kopię aktu rradałia stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplorrrowanego - rv prą'padku nauczyciela

l) oryginał lub poświadczoną przezkandydatz za zgodncść z oryginałem kopię karly oceny pracy lub
oceny dorobkri zawodo*'ego - w prTwadku nauczYciela i nauczycięla akadęmickiego;

m) oświadczenie, Że kandydat nie był karany karądyscyplinarną o której mowa w aft. ]6 ust.l ustawy
z dnia Ż6 stycznia 1982r. - Karla Nauczvciela ( tekst jednolity Dz' lJ. z Ża14 t. poz. L9I zę
zmtanami } lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnlaL7 lipcaŻ005 r. - prawo o szkolnictwie wy-ższyrn
(Dz. U. zZaLŻr. poz. 57Ż zę zmianam1) - w prąpadku nauczycielalnauczycięla akademickiego;

n) oświadczenie, ze kandyclat ma pełną zdolność do cz)mności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielenr;

o) oświadczenie, że kandydat wyruża zgodę na przetwatzanle dan.vch osobowych zgodnie z ustawą z
dnia29 sierpnia 1991 r. oochroniedanychosobowych (Dz.TJ.z2015r",poz.2135zezmianami)w
celach przeprorł'adzenia konkursu na stanowisko d5łektora.

'Wszelkie sporządzone osobiścię przez kandydata dokumenty winn1, być opatrzone daą i
własnoręcznie podpisane.

3. ofęfty naleĘ składać w zamkniętych kopertach z podarrym adresem zwrotnym i dopiskiem :

,, konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. ppłk. dr. Bernarda ŚHwińskiego w
Ponięcu. '' w terminie do 8 lipea2816 r., do godziny 15:00 w sekrętariacie Urzędu Miejskiego w
Poniecu, ul. Rynek 24,64-L25 Ponięc. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpłyrłu
do Urzędtl'

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zatządzetiernprzęz Burmistrza Ponięca.

o terminię i miejscu przeptowadzenia postępowania konkursowego kandydaci ZoStaJrą
powiadomieni indy.widualnie, osobnym pismem.


