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Z ATlz ĄDZENIE NR/ 1 94 l 2a 17

Burmistrza Ponieca

zdn1a6marcaŻ017 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im mjra Henryka

Sucharskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz' IJ . z Ż016 t.) paz. 446, z poźn. zm.) oraz art. 36a ust. 2 ustavły z dnia ] września L991

roku o systemie oświaty (tekst jednolityDz' U. zŻ016r',poz. 1943 zpóźn. zm.) i $ 1ust. 1i 2

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu

konkursu na stanowisko dyrelcora publicznej szkoły lub publicznej placowkt araz trybu pracy

komisji konkursowej (Dz U. Nr ó0, poz. 373, zpóźn. zm.) i $1' $2, $5 Rozporządzenie Ministra

Edukacji Narodowej z 27 październ1ka 2009 w sprawie wymagah, jakim powinna odpowiadać

osoba zajmująca stanowisko dyrektora araz lnnę stanowisko kierownicze w paszczególnych typach

publicznych szkoł i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm')

zarządza się, co następuje:

$ 1. og]asza się konkurs na stanowisko dyrektora SzkoĘ Podstawowej im. mjra Henryka

Sucharskiego, siedziba szkoły: ul' Szkolna 8,64-L25 Poniec.

$ 2. TreŚó ogłoszenia stanowi załączn1kNr 1 do zarządzenia.

$ 3. ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego wPoniecu

oraznatablicy ogloszeń Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul' Rynek 24,64-125 Ponięc.

$ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Ponieca'

$ 5. Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.
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Burmistrza Ponieca
z ónia 6 marca2017 t.

OGŁOSZENIE o KoNKURSIE
Burmistrz Ponieca

ogłasza konkurs na kańdydata na stanołvisko dyrektora

SzkoĘ Podstawowej im. mjra Eenryka Sucharskiego' ul. Szkolna 8'64-L25 Poniec.

Do konkursu może przystąpić osobao która spełnia następujące wymagania:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomo{ianym' ktÓra spełnia łącznie następujące

wymagania:

a) ukończył studia magisterskie i posiadaprzygotowanie pedagagiczne araz kwalifikacje

do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawow€1, bądź ukończył

studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowę i posiada ptzygotowanie

pedagogiczne lub ukohczył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium

językow obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela

w danej szkole podstawowej i spełnia okręślone wymagania,

b) ukończył studia wyzsze lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs

kwalifikacyjny z zaksesu zarządzania oświatą prowadzoay zgodnie z przepisami

w sprawie placowek doskonalenia nauczycieli,

c) posiada co najmniej pięcioletni sta:Ż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub

pięcioletni staŻpracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d) uzyskał co najmniej dobrą ocenę pragy w okresię ostatnich pięciu lat pracy lub

poz}ływną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku

natlczyciela akademickiego * poz5Ąywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat

pracy w szkole wyŻszej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyreltorą

aw przypadku, o k1órym mowa w art. 36a ust. 3 i 4 ustawy z dnia7 wrześnta 1991 roku

o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z Ża16 rcku, poz. 1943 z późniĄszymi

zmianami), jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska

dyrektora,

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy rua stanowisku

kierowniczym,



ł nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26

stycznia 1982 r. * Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz U. z 2016 r., poz. 1379 ze

zmianamt), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną o ktorej

mowa w arL 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 1ipca ŻBa5 r. _ Prawo o szkolnictwie wyzszym

(tekst jednolity Dz. U. z ŻaT6 r., poz. !84? ze zmianami) 1 araz nte toczy się przeciwko

niemu postępowanie dyscyplinarne,

g) nie był skazany prawomocnym wyroklem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestęp stwo skarbowe,

h) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z askatżenia

publicznego,

i) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem Środkami

publicznymi, o ktÓrym mowaw art' 31 ust. 1pkt4 ustawy zdnia 17 grudnia 2004r'

o odpowiedzialnaści za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.

U. z Ż0I3 r., poz. 168 ze zmianami).

2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym rra stanowisku

wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzęózie organu administracji rządowej,

kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej KomisjiEgzamtnacyjnej i

okręgowych komisjach egzaminacyjnych, bąóź nauczycielem mianowanym lub

dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiąku świadczenia pracy na

podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja L99I r. o związkach zawodowych (tekst

jednolity Dz U. z 2015 r') poz. 1881)' spełniającym określone wymagania w pkt. 1"

z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pfacy albo pozytys/nej oceny

dorobku zawodowego.

3) Stanowisko dyrektora moze zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie

następujące wymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw

członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym araz

Konfederacji Szwaj carskiej ;

b) ukończyła studia magisterskie;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staŻ pracy na

stanowisku kierowniczym;

d) ma pełną zdolność do czynnościprawnychikorzysta zpraw publicznych;

e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z askarżenia



publicznego lub postęporłanie dyscyplinarne;

f) spełnia wymagania określone w pkt.1 ppkt. b, e, g, i .

Ż. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawieraćz

1) uzasadnienid przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju

publicznej szkoły podstawowej ;

Ż} poświadczoną przęz kandydata za zgodnoŚć z oryginałem kopię dowodu osobistego lub

innego dokumentu potwierdzającego tozsamość oraz poświadczającego obyłvatelstwo

kandydata;

3) zyciorys z opisem przebiegu pra:y zarrodowej, zavłierującego w szczególnoŚci informację

o stazu pracy pedagogicznej * w przypadku nauczyciela albo stazu pracy dydaktycznej -
w przypadku nauczyciela akademickiego albo staeu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku

kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4) arygtnały 1ub poŚwiadczonę przez kandydata za zgoĄność z oryginałem kopie dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego stazu pracy, o Ltorym mowa w ppkt 3;

5) oryginały lub poświadczone ptzęzkanóyóata za zgodność z orygtnał'em kopie dokumentow

potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, 'w tym dyplomu ukończenia

studiow wyzszych lub świadectwa ukończenia studiow podyplomolYych z zakresu

zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnega Z zakręsu zarządzania

oŚwiatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrawotnych do wykonywania pracy na

stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że ptzeciwko kandydatorvi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane

z a skar żenia publi cznego lub p o stępowanie dy scyp li narne ;

8) oŚwiadczenie' że kandydat nie był skazarry prawomocnym wyrokiem za umyŚlne

przestępstwo lub umyślne przestępst'lvo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji zwtązanych

z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art' 31 ust^ 1 pkt 4 ustawy z

dnia I7 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoŚci zanaruszenie dyscypliny finansów publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. L68 ze zmianami);

10)oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust. 1 i ust. 3a ustawy

z dnta 18 puździeruIka 20a6 t. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów

bezpieczehstwa państwa z lat 1944 - 199a oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity

Dz,Il. z2A16 r.1poz. I72I ze zmianami);



11) oryginał lub poŚwiadczoną ptzez kandydata za zgodność z orygtnał'em kopię aktu nadania

stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczycłela;

12)oryginał lub poświadczoną pfzez kandydata za zgodnaść z orygtnałem kopię karty oceny

pracy lub .oceny dorobk-u zawodowego w przypadku nauczyciela t nauczyciela

akademickiego;

13) oświadczenie, ze kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o ktorej mowa w art' 7ó ust' 1

ustawy z dnia 26 stycznia 198Ż r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz U. z 2016 f., poz.

13'19 ze zmianamt) 1ub w art. 140 ust. I ustawy z dnia 27 bpca 2005 r. - Prawo

o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.) paz' 184Ż zę zmianamt);

14) oświadczenia, ze kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni

praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem'

15)oświadczenie, ze kandydat wytaża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia L997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.

z Ż016 r., poz. 92Ż) w cęlach pfzeptawadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą i

własnoręcznie podpisane.

oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

',Konkurs na stanowisko dyrektora SzkoĘ Podstawowej im mjra Henryka Sucharskiego'', w

sekretariacie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24,64-1Ż5 Poniec, w terminie do dnia 24

marca 20t7 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Poniecu.

Konkurs ptzeprawadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Ponieca.

o terminie i miejscu przepfowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną

powiadomieni indywid ualnie, osobnym pi smem.


