
ZARZ1\DZENIE Nr 23/2015 

WOJTA GMINY STUPSK 

z dnia 23 maja 20105 roku 


w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej w Wyszynach 
Koscielnych. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz~dzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z pain. zm.), art. 36a ust. 2 w zwi~zku z art. 5c pkt 2 ustawy 

z dnia 7 wrzesnia 1991r. 0 systemie oswiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pain. zm.) oraz 

§ 1 Rozporz~dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu 

konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoly lub publicznej placowki oraz trybu pracy 

komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z pain. zm.) zarz~dzam, co nastypuje: 

§ 1. 

Oglasza siy konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej w Wyszynach Koscielnych. 

§ 2. 

Wykonanie zarz~dzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy. 

§ 3. 

Ustala siy tresc ogloszenia 0 konkursie, stanowi~c~ zal~cznik nr 1 do niniejszego zarz~dzenia. 

Ogloszenie 0 konkursie zostanie zamieszczone na stronie intemetowej Urzydu Gminy Stupsk, w 

Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogloszen w Urzydu Gminy Stupsk. 

§ 4. 

Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Za/qcznik nr 1 
do Zarzqdzenia Nr 2312015 

W6jta Gminy Stupsk 
z dnia 23 maja 2015r. 

W6jt Gminy Stupsk 

oglasza konkurs na stanowisko Dyrektora: Szkoly Podstawowej w Wyszynach Koscielnych 

Organ prowadz~cy: Wojt Gminy Stupsk 

Miejsce wykonywania pracy: Szkola Podstawowa w Wyszynach Koscielnych 

I. Wymagania stawiane kandydatom: 

Do konkursu moze przysU!pic osoba, ktora spelnia wymagania okreslone w Rozpor~dzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 paidziernika 2009 r. w sprawie wymagan, jakim powinna 

odpowiadac osoba zajmuj~ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, 

w poszczego1nych typach publicznych szkol i rodzajach publicznych placowek (Dz. U. Nr 184, 

poz. 1436 z pow. zm.), a w szczegolnosci: 

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym; 

2) ukonczyla studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do 

zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placowce; 

3) ukonczyla studia wyzsze lub studia podyplomowe z zakresu zarz~dzania albo kurs 

kwalifikacyjny z zakresu zar~dzania oswiaU!, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie 

placowek doskonalenia nauczycieli; 

4) posiada co najmniej piycioletni staZ pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 

piycioletni staZ pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; 

5) uzyskala: 

a) co najmniej dobr~ oceny pracy w okresie ostatnich piyciu lat pracy lub 

b) pozytywna oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo 

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywn~ oceny pracy w okresie ostatnich 

czterech lat w szkole wyzszej 

- przed przysu!pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, 

6) spelnia warunki zdrowotne niezbydne do wykonywania pracy na stano wi sku kierowniczym; 

7) nie byla karana kar~ dyscyplinarn~ 0 ktorej mowa wart. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pow. zm.), a w przypadku 

nauczyciela akademickiego - kar~ dyscyplinam~, 0 ktorej mowa wart. 140 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 

z pow. zm.), oraz nie toczy siy przeciwko niemu postypowanie dyscypliname; 

8) nie byla skazana prawomocnym wyrokiem za umyslne przestypstwo lub umyslne przestypstwo 

skarbowe; 



9) nie toczy siy przeciwko niernu postypowanie 0 przestypstwo scigane z oskarzenia publicznego; 

10) nie byla karana zakazern pelnienia funkcji zwi~nych z dysponowaniern srodkami 


publicznymi, 0 ktorych rnowa wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. 0 


odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Dz. V. z 2005r. Nr 14, poz. 


1144 z pom. zm.). 


Stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej w Wyszynach Koscielnych rnoze zajrnowac osoba 


niebyd,!-ca nauczycielern ktora: 


1) posiada obywatelstwo polskie, z tyrn ze wyrnog nie dotyczy obywateli panstw czlonkowskich 


Vnii Europejskiej, panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA) 


- stron umowy 0 Europejskim Obszarze Gospodarczyrn oraz Konfederacji Szwajcarskiej; 


2) ukonczyla studia rnagisterskie; 


3) posiada co najrnniej 5 letni staZ pracy, w tyrn co najrnniej dwuletni staZ na stanowisku 


kierowniczym; 


4) rna peln,!- zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z praw publicznych; 


5) nie toczy siy przeciwko kandydatowi postypowanie 0 przestypstwo sci,!-gane z oskarzenia 


publicznego lub postypowanie dyscyplinarne; 


6) spelnia wymagania okreslone w pkt 13,6,8 i 10 niniejszego ogloszenia konkursowego. 


II. Oferty os6b przyst~puj~cych do konkursu powinny zawierac: 

1) uzasadnienie przyst,!-pienia do konkursu wraz z koncepcj,!- funkcjonowania i rozwoju Szkoly 

Podstawowej w Wyszynach Koscielnych; 

2) poswiadczenie przez kandydata za zgodnosc z oryginalern kopii dowodu osobistego lub innego 

dokumentu potwierdzaj,!-cego tozsarnosc oraz poswiadczaj,!-cego obywatelstwo kandydata; 

3) zyciorys z opisern przebiegu pracy zawodowej, zawieraj,!-cy w szczegolnosci informacjy 0: 

- staZu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela alba 

- staZu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akadernickiego, alba 

- staZ pracy, w tym stazu na stano wi sku kierowniczym - w przypadku osoby niebyd,!-cej 

nauczycielern; 

4) oryginaly lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalern kopie dokumentow 

potwierdzaj,!-cych posiadanie wyrnaganego staZu pracy, 0 ktoryrn rnowa w pkt 3; 

5)oryginaly lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalern kopii dokumentow 

potwierdzaj,!-cych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tyrn dyplornu ukonczenia studiow 

wyzszych lub swiadectwa studiow podyplornowych z zakresu zarz,!-dzania alba swiadectwo 

ukonczenia konkursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz,!-dzania oswiat'!-; 

6) zaSwiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazail zdrowotnych do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowniczym; 



7) oswiadczenia, ze przeciwko kandydatowi nie toczy si« post«powanie 0 przest«pstwo scigane z 

oskarzenia publicznego lub post«powanie dyscyplinarne; 

8) oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawornocnyrn wyrokiern za umyslne przest«pstwo 

lub umyslne przest«pstwo skarbowe; 

9) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazern pelnienia funkcji zwi~zanych z 

dysponowaniern srodkami publicznyrni, 0 ktoryrn rnowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 

grudnia 2004r. 0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Dz. U. z 

2005r. Nr 14, poz. 114 z pom. zm.); 

10) oswiadczenie 0 dopelnieniu obowi~zku, 0 ktorym rnowa wart. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 

18 paidziemika 2006r. 0 ujawnieniu infonnacji 0 dokumentach organow bezpieczenstwa panstwa z 

lat 1944 - 1990 oraz tych dokumentow (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z pom. zm.); 

11) oryginallub poswiadczona przez kandydata za zgodnosc z oryginalern kopia aktu nadania 

stopnia awansu nauczyciela rnianowanego lub dyplornowanego - w przypadku nauczyciela; 

12) oryginallub poswiadczona przez kandydata za zgodnosc z oryginalern kopia karty oceny pracy 

lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akadernickiego; 

13) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany kar~ dyscyplinam~ 0 ktorej rnowa w art. 76 ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczycielska (Oz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pom. 

zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszyrn (Dz. U. Nr 

164, poz. 1365 z pom. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akadernickiego; 

14) oswiadczenia, ze kandydat rna peln~ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni praw 

pUblicznych - w przypadku osoby nieb«d~cej nauczycielern; 

15) oswiadczenie, ze kandydat wyraZa zgod« na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie 

z ustaw~ z dnia 29 sierpnia 1997r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z pOm. 

zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 

III. Termin i sposob skladania ofert: 


1) ofert« nale:zy zlozyc osobiscie lub przeslac na adres Urzydu Grniny Stupsk, 


ul. H. Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk w zamkniytej kopercie z dopiskiern "Konkurs na 


stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej w Wyszynach Koscielnych", w terminie do dnia 


10 sierpnia 2015r. (decyduje data faktycznego wplywu do Urzydu), w sekretariacie Urz~du 


Gminy w Stupsku pokoj nr 2 do godziny 10:00; 


2) oferty zlozone po tenninie nie byd~ rozpatrzone; 


3) lista kandydatow spelniaj~cych wymogi fonnalne zostanie upowszechniona w Biuletynie 


Infonnacji Publicznej - www.stupsk.bipgrnina.pl oraz na tablicy ogloszen Urzydu Grniny 


Stupsk. 


IV. Postanowienia koncowe 

http:www.stupsk.bipgrnina.pl


Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez W6jta Gminy Stupsk. 

o terminie i miejscu przeprowadzenia postypowania konkursowego kandydaci zostanll 

powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej. 


