
ZARZĄDZENIE NR 16 /2019
Burmistrza Ponieca

z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektotaPrzedszkola
Samorządowego w Poniecu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r.) paz. 1875, z późniĄszymi zmianarrt|) oruz art. 63 ust. 10 ustawy z drua
l2grudrna 2016 roku Prawo oŚwiatowę (Dz. U. z 2aI8 roku, poz. 996 ze zm.) w zvłiązku z
rozpotządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola' publicznej szkoĘ podstawowej,
publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placÓwki araz trybu pracy komisji
koŃursowej (Dz. U. z 2017 poz. 7587) oraz rczporządzenięm Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 11 sierpnia 20117 t. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadaó osoba zĄmryąca
stanowisko dyrektora oraz innę stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej
szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z2017
t. )poz. 1597) zarządza się, co następuje:

$ 1.ogłasza się koŃurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w

Poniecu, zsiedzibą: ul. Kościuszki7 ,64-125 Poniec.

$2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zatządzenia.

$3.ogłoszenia o konkursie zamieszcza się na stronie irrtemetowej Gminy Poniec, Biuletynie

Informacji Publicznej Gminy Poniec orazna tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poniecu ,

ul. Rynek 24,64-125 Poniec.

$ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Ponieca.

$5 .Zarządzenie wchodziw życie z dniem podjęcia.
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Burmistrz Ponieca

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Przedszkola Samorządowego w Poniecu

ul. Kościuszki7 
'64-125 

Poniec

1. Do konkursu może przystqpić osoba, która spełnia następujqce wymagania olcreślone
przepisami Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia I I sierpnia 2017 r. w sprawie
wyma$aĄ jakim powinna odpowiadaó osoba zĄml4ąca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, plłblicznej szkolepodstawowej, publicznej
szkoleponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 20]7 r. , poz. 1597)

2.

1) Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym' który spełnia łączrue następujące
wymagania:

a) posiada wykształcenie wyŻsze i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w publicznym przedszkol u, bądiŻ posiada wykształcenie wyzsze
i qrfuł zawodowy licencjat, inzynier lub równorzędny, orazprzygotowanie pedagogiczne

i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w publicznym przedszkolu oraz
spełnia wymagania określone w pkt. b) - k)'

b) ukończył sfudia wyższe lub studia podyplomowe) z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zaktesu zarządzaria oświatą prowadzony zgodnie z ptzepisami w
sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c) posiada co najmniej pięcioletni staŻ pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczycie1a akadęmickiego;

d) uzyskał: co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku
nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich cńerech lat
ptacy w szkole wryŻszej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a W przypadku, o którym mowa

W art. 63 ust. IL i L2 ustawy z dnia 14 grudnia 20L6 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie
przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;

0 ma pełną zdolnoŚć do cąmności prawnych i korzysta z peŁni praw publicznych;
g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną' o któĘ mowa w art. 76 ust. 1 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
967), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w
aft. I40 ust. 1 ustawy z dnia 27 |ipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyŹszym (tekst

jednolity Dz. IJ. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie dyscyplinarne ;

h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyŚIne przestępstwo lub umyślne
przesĘpstwo skarbowe;

i) nte taczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego;



j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji z:lvięanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z &lta 17 grudnia 2004 t. o
odpowiedzialności Za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. IJ. z 2017 r.
poz.13II zpóźn. zm.);

k) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomoŚÓ języka polskiego poświadczoną na
zasadachokreŚlonychwustawiezdnia7 puŹdziemika1999 r. ojęzykupolskim (Dz.łJ.
z 2011 r. poz. 224 i 455, z 201 5 r. poz. Il32 oraz z 2017 r. poz. 60).

2) Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku
wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w utzędzie organu administracji rządowej,
kuratorium oŚwiaty' Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i
okręgowych komisjach egzaninacyjnych, lub nauczycielem mianowanym lub
dyplomowan1łn urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na
podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja I99I r. o zwirykach zawodowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), spełniającym wymagania określone w pkt. 1, z
wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobĘ oceny pracy albo pozytywnej oceny
dorobku zawodowego.

3) Stanowisko dyrektora moze zĄmowac osoba niebędąca nalczycielem, która spełnia łącznie
następuj ące wymagania:
a) posiada ob1łvatelstwo 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 oraz
Konfederacj i Szwaj carskiej ;

b) posiada wykształcenie vłyższe i qrruł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny;

c) posiada co najmniej pięcioletni stuŻ pracy, w tym co najmniej dwuletni staŻ pracy na
stanowisku kierowniczym ;

d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarŻęnia
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

e) spełnia wymagania okręŚlone w pkt. 1 ppkt. 1) lit. b), e), 0, h), j)' k).

3. oJbrĘ osób przystępujqcych do konkursrprłrrrry zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju

publiczne go przedszkola,
Ż) Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej , zawietĄący w szczęgólności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego' albo
* stużru ptacy, w tym staŹu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby

niebędącej nauczycielem,
3) oświadczęnie zavńerające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i riazwisko'

- datę i miejsce urodzenia,

- ob1łvatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poŚwiadczone ptzęz kandydata za zgodnośÓ z oryginałem kopie dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy' o którym mowa w pkt 2 ppld.2):



świadectwa praey, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres
zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata Za zgodnośó z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wyksŻałcenia, w tym dyplomu ukończenia
studiów wyŻszych lub Świadectwa ukończenia studiów podyplomołvych z zaktesu
zatządzanla albo świadectwa ukończenia kursu kwalifrkacyjnego z zakresu zarządzania
oświaĘ,
poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu
potwierdzającego znajomośÓ języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia '/

puździemika 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z20II r. poz.2Ż4 i 455, z2015 r. poz. II32
arazzZ}I7 r. poz. 60) - wprzypadku cudzoziemca,
poświadczonąprzez kandydata zazgodnośÓ zorygtnałem kopię zaświadczenia lekarskiego o
braku przeciwwskazuh zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowiskar kierowniczym,
oświadczenie, Że ptzeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publiczne go hlb postępowanie dyscyplinalne'
oświadczenie, Żę kandydat nie był skazarry prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

l0)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związarlyeh z
dysponowaniem środkami publicznymi' o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za nar\szenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U . z 2017 r. poz. 13Il z późn. zm.),

1 l)oświadczenie o dopełnieniu obowigku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18

puŹdzierrjtka 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumęntów (Dz. U. z 20|6 t. poz. L7Ż1, 1948,
2260 i 226t oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przlpadku kandydata na dyrektora publicznej
szkoĘ urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 t.,

l2)poświadczoną przez kandydata za zgodnaść z oryginałem kopię aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

l3)poświadczonąprzez kandydata za zgadnośÓ z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciel a t tauczy ciela akademickiego,

14)oświadczenie, ze kandydat nie był prawofitocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z drua26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz.
1189) lub w art. I40 ust. 1 ustawy z dniaZ7 |ipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyŹszym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. nn.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,

l5)oŚwiadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
praw publicznych.

16)oświadczenie, Że zgodńe z art.7 ust 1 RoDo kandydat wrażazgodę naptzet:watzatie
przęz administratora danych, któryłn jest Gmina Poniec z siedzlbą Rynek 2464-125 Poniec,
swoich danych osgbowych zawartychw dokumentach aplikacyjnych, w celu
przeprowa dzerua Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Poniecu .

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą
własnoręcznie podpisane.

6)

7)

8)

e)



W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu
Urzędu Miejskiego w Poniecu.

Dopuszcza się możliwość składania oferl elekhonicznie na adres skrzynki podawczej:
l3a}4}73lskrytkaESP. oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznyn albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP i zavłierac elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

4. Na Żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole kandydat obowiązany jest przedstawić
oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7 , |Ż, 73. Ponadto przed przystąpieniem do
roznowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma
prawo Żądać, przedstawienia dowodu' osobistego kandydata lub innego dokumentu
potwierdzaj ące go j e go tożsam aść onz posiadane obywatel stwo.

5. Klauzula informacyjna dotycząca darrych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej http ://www. bip.poniec.pl/dokume t|tl 4 666 w zakładce,,RoDo''.
oferty nalezy skłądać w ach z
,,Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorzqdowego w piniecu,,,
w sekretąriacie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, w terminie do dnia 22
marca 2019 r. do godz. 15.00 - decyduje data wpĄłvu do (}rzędu Miejskiego w Poniecu.
Konkurs przeprowadzi komisj a konkursowa powołana przez Burmistrza Ponieca.
o terminie i miejscu przeprowadzetia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie, osobnym pismem.


