
ZARZ1\DZENIE NR 1412016 

WOJT A GMINY RADZIEJOWICE 


z dnia 21 marca 2016r. 


w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Szkoly Podstawowej w Korytowie A 


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1515, 1045 i 1890), art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 
r. 0 systemie oswiaty U.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, Dz. U. z 2014r. poz. 7, 
Dz. U. z 2015r. poz. 357, 1045, 1418, Dz. U. z 2016r. poz. 35, 64), oraz § 1 ust.1 
rozporz~dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 201Or. w sprawie 
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoly lub publicznej plac6wki 
oraz trybu pracy komisj i konkursowej ( Dz. U. z 2010 r. N r 60, poz. 373 i z 2011 r. 
Nr 254, poz. 1525), zarz~dza siy co nastypuje: 

§ 1 

Oglasza siy konkurs na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej w Korytowie A 
ul. Szkolna 3 Koryt6w A 96-300 lyrard6w. 

§2 

Ogloszenie konkursu na stanowisko, 0 kt6rym mowa w § 1 stanowi zal~cznik do 
niniejszego zarz~dzenia. 

§ 3 

Wykonanie zarz~dzenia powierza siy dyrektorowi Zespolu ds. Oswiaty, Kultury i Sportu 
w Radziejowicach. 

§4 

Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu na stronie 
intemetowej Urzydu Gminy Radziejowice, na tablicy ogloszen Urzydu oraz na stronie 
intemetowej Kuratorium Oswiaty w Warszawie. 
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\V(}.JT IVIINY Zalqcznik do zarzqdzenia 
=lAD?IEJOWICE 

W6jta Gminy Radziejowice
~6-325 iia:z :::':~\'I:::: Vi KJolCklego 10 

Nr 14/2016 
z dnia 21 marca 2016 r. 

WOJT GMINY RADZIEJOWICE 


OGLASZA KONKURS 

NA STANOWISKO DYREKTORA 


SZKOLY PODSTAWOWEJ W KORYTOWIE A 

ul. Szkolna 3 Koryt6w A 96-300 Zyrard6w 


1. 	 Do konkursu moze przystqpic osoba, kt6ra spelnia wymagania okreSlone w § 1 i § 2 

oraz w § 10 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 paidziernika 2009 

r. w sprawie wymagan, jakim powiIU1a odpowiadac osoba zajmujqca stanowisko 

dyrektora oraz iIU1e stanowisko kierownicze w poszczeg6lnych typach publicznych 

szk61 i rodzajach publicznych plac6wek (Dz.U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436 i z 2011r. 

Nr 254, poz. 1526). 

2. 	 Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 

publicznej szkoly lub publicznej plac6wki oraz trybu pracy komisji konkursowej 

(Dz.U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 i z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) 

oferty os6b przystftPuj~cych do konkursu powinny zawierac: 

a) 	 uzasadnienie przyst,!pienia do konkursu wraz z koncepcj,! funkcjonowania 

rozwoju publicznej szkoly; 

b) 	 poswiadczon,! przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopiy dowodu osobistego 

lub iIU1ego dokumentu potwierdzaj,!cego tozsamosc 

oraz poswiadczaj,!cego obywatelstwo kandydata, 

c) 	 zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej , zawieraj,!cy w szczeg6lnosci 

informacje 0: 

- stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, 

- stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, 

- stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby 

niebyd,!cej nauczycielem 



d) oryginaly lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie 
dokument6w potwierdzajq.cych posiadanie wymaganego staZu pracy, 0 kt6rym 
mowa w lit.c, 

d) 	 oryginaly lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie 
dokument6w potwierdzajq.cych posiadane wymaganego wyksztalcenia, w tym 
dyplomu ukonczenia studi6w wyzszych lub swiadectwo ukonczenia studi6w 
podyplomowych z zakresu zarzq.dzania albo swiadectwa ukonczenia kursu 
kwalifikacyjnego z zakresu zarzq.dzania oswiatq., 

f) 	 zaswiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania 
pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez upowaznionego lekarza, 

g) 	 oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy siy postypowanie 
o przestypstwo scigane z oskarzenia publicznego lub postypowanie dyscypliname, 

h) 	 oswiadczenie, ze kandydat nie by! skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne 
przestypstwo lub umyslne przestypstwo skarbowe, 

i) 	 oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiq.zanych 
z dysponowaniem srodkami publicznymi, 0 kt6rym mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny 
finans6w publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.168), 

j) 	 oswiadczenie 0 dopelnieniu obowiqzku, 0 kt6rym mowa wart. 7 ust. 1 i ust. 3a 
ustawy z dnia 18 paidziemika 2006 r. 0 ujawnianiu informacji 0 dokumentach 
organ6w bezpieczenstwa panstwa z lat 1944 - 1990 oraz tresci tych dokument6w 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1388 i z 2016 r., poz. 178), 

k) 	 oryginal lub poswiadczonq. przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopiy aktu 
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku 
nauczyciela, 

I) 	 oryginal lub poswiadczonq przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopiy karty 
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i 
nauczyciela akademickiego, 

m) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany karq. dyscyplinamq., 0 kt6rej mowa wart. 
76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014r., 
poz. 19, z 2015r. poz. 357,1198,1268 i 1418) -Iub wart. 140 ust. 1 ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (tj. Dz.U. z 2012r., poz.572 z 
p6in. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, 

n) oswiadczenie, ze kandydat rna pelnq. zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z 
pelni praw publicznych - w przypadku osoby niebydq.cej nauczycielem, 

0) oswiadczenie, ze kandydat wyraZa zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z ustawq. z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 2135 i z 2016r., poz. 195) w celach przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora. 



3. 	 Oferty nale:iy skladac w sekretariacie Urz~du Gminy w Radziejowicach 
ul. Kubickiego 10 96-325 Radziejowice 
w zamkniytych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: 

"Konkurs na Dyrektora Szkoly Podstawowej w Korytowie A" 

w terminie do dn. 08.04.2016r. 

4. 	 Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez W6jta Gminy 
Radziejowice. 0 terminie i miejscu przeprowadzenia postypowania konkursowego 
kandydaci zostanC} powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej. 


