
Zarz~dzenie Nr 12/2019 

W6jta Gminy Stupsk 


z dnia 2S (utego 2019r. 


w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jana Pawla 
II w Stupsku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 
2018r., poz. 994 z p6Zn. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w zwi~zku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 
grudnia 20 16r. - Prawo oswiatowe (Dz. U. z 20 18r., poz. 996 z pom. zm.), § 1 ust. 1 rozporz~dzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na 
stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej, publicznej szkoly 
ponadpodstawowej lub publicznej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., 
poz. 1587 z p6Zn. zm.), zarz~dzam co nastt(puje: 

§ 1 

Oglaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jana Pawla II w Stupsku. 

§2 

Ogloszenie 0 konkursie, 0 ktorym mowa w § 1, stanowi zal~cznik nr 1 do niniejszego zarz~zenia. 

§3 

Inforrnacja 0 ogloszeniu 0 konkursie zostanie: 
- wnieszczona na stronie internetowej Urzt(du Gminy Stupsk, 
- umieszczona na stronie Biuletynu Inforrnacji Publiczne Urzt(du Gminy Stupsk, 
- wywieszona na tablicy ogloszen w Urzt(dzie Gminy Stupsk, ul. H. Sienkiewicza 10, 

06 - 561 Stupsk. 

§4 

Wykonanie zarz~dzenia powierza sit( Zastt(pcy Wojta Gminy Stupsk. 

§ 5 

Zarz~zenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zal~cznik Nr 1 
do Zar:z<¢zenia Nr 12/2019 
W6jta Gminy Stupsk 
z dnia 25 lutego 2019r. 

OGLOSZENIE 

o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jana Pawla II 


w Stupsku 


Wymagania dotyczC}.ce kandydatow na stanowisko Dyrektora - okreslone na podstawie 
rozporzC}.dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagan, jakim 
powinna odpowiadac osoba zajmujC}.ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w 
publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej 
oraz publicznej placowce (Dz. U. z 20 17r., poz. 1597 z p6Zn. zm). 

1. 	 Do konkursu moze przystC}.pic nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ktory spelnia 
IC}.cznie nastypujC}.ce wymagania: 
1) posiada wyksztakenie wyzsze i tytul zawodowy magister, magister inZynier lub 
rownorzydny lub tytul zawodowy licencjat, inZynier lub rownorzydny oraz przygotowanie 
pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela w szkole 
podstawowej; 
2) ukonczyl studia wyzsze lub studia podyplomowe z zakresu zarzC}.dzania albo kurz 
kwalifikacyjny z zakresu zarzC}.dzania oswiatC}. prowadzonych zgodnie z przepisami 
w sprawie placowek doskonalenia nauczycieli; 
3) posiada co najrnniej piycioletni staz pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 
piycioletni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; 
4) uzyskal: 
a) co najmniej dobrC}. oceny pracy w okresie ostaniach piyciu lat pracy lub 
b) pozytywnC}. oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo 
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywnC}. oceny pracy w okresie ostatnich 

czterech lat pracy w szkole wyzszej 
- przed przystC}.pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, 0 ktorym 
mowa wart. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oswiatowe, jezeli nie 
przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora; 
5) spelnia warunki zdrowotne niezbydne do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym; 
6) rna pelnC}. zdolnosc do czynnosci prawnych i korzystania z pe!ni praw publicznych; 
7) nie by! prawomocnie ukarany kara dyscyplinarnC}., 0 ktorej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r., poz. 967 z p6Zn.zm.), a w 
przypadku nauczyciela akademickiego - karC}. dyscyplinarnC}., 0 ktorej mowa w art. 276 ust. 1 
ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018r., 
poz. 1668 z poin. zm.), oraz nie toczy siy przeciwko niemu postypowanie dyscypliname; 
8) nie by! skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przestypstwo lub umyslne 
przestypstwo skarbowe; 
9) nie toczy siy przeciwko niemu postypowanie 0 przestypstwo scigane z oskarzenia 
publicznego; 
10) nie by! karany zakazem pe!nienia funkcji zwiC}.zanych z dysponowaniem srodkami 
publicznymi, 0 ktorych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. 
o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow pubJicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 
1458 z poin. zm.); 
11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomosc jyzyka polskiego poswiadczonC}. na 
zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 7 pazdziemika 1999r. 0 jyzyku polskim (Dz. U. 

http:nastypujC}.ce
http:zajmujC}.ca
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z 2018r., poz. 931 z pozn. zm.). 

2. 	 Do konkursu moze przys1<!pic rowniez osoba niebyd'lca nauczycielem, ktora spelnia l'lcznie 
nastypuj'lce wymagania: 
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, ze wymog ten nie dotyczy obywateli panstw 
czlonkowskich Unii Europejskiej, panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia 0 

Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy 0 Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej; 
2) posiada wyksztalcenie wyzsze i tytul zawodowy magister, magister inzynier lub 

rownorzydny; 

3) posiada co najmniej piycioletni stat pracy, w tym co najmniej dwuletni stat pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

4) nie toczy siy przeciwko niej postypowanie 0 przestypstwo scigane z oskarZenia 

publicznego lub postypowanie dyscyplinarne; 

5) spelnia wymagania okreslone w pkt 1 ust. 2, 5, 6, 8, 10 iII. 


Wymagane dokumenty - okreslone na podstawie rozporz'ldzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, 
publicznej szkoly podstawowej, publicznej szkoly ponadpodstawowej lub pUblicznej placowce oraz 
trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1587). 

3. 	 Oferty osob przystypuj'lcych do konkursu powinny zawierac: 
1) uzasadnienie przyst'lpienia do konkursu wraz z koncepcj'l funkcjonowania i rozwoju 
Szkoly Podstawowej im. lana Pawla II w Stupsku; 
2) Zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj'lcy w szczegolnosci infonnacjy 
0: 

- staZu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo 
- stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo 
- stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby 
niebyd'lcej nauczycielem; 

3) oswiadczenie zawieraj'lce nastypuj<}Ce dane osobowe kandydata: 

- imiy (imiona) i nazwisko, 

- daty i miejsce urodzenia, 

- obywatelstwo, 

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 


4) poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie dokumentow 
potwierdzaj'lcych posiadanie wymaganego statu pracy, 0 ktorym mowa w pkt 3 ust. 2: 
swiadectw pracy, zaswiadczen 0 zatrudnieniu lub innych dokurnentow potwierdzaj'lcych 
okres zatrudnienia; 

5) poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie dokurnentow 
potwierdzaj<}cych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukonczenia 
studiow wyzszych lub swiadectwa ukonczenia studiow podyplomowych zakresu 
zarz'ldzania albo swiadectwa ukonczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz'ldzania 
oswiat'l; 
6) poswiadczon'l przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopiy dokurnentow 
potwierdzaj'lcych znajomosc jyzyka polskiego, 0 ktorym mowa w ustawie z dnia 7 
pazdziernika 1999r. 0 jyzyku polskim (Dz. U. z 20 18r., poz. 931 z poin. zm.) 
- w przypadku cudzoziemca; 

7) poswiadczon'l przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopii zaswiadczenia 
lekarskiego 0 braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym; 
8) oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy siy postypowanie 0 przestypstwo 



scigane z oskarzenia publicznego lub postypowanie dyscypliname; 

9) oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne 

przestypstwo lub umyslne przestypstwo skarbowe; 

10) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwi~ych 
z dysponowaniem srodkami publicznymi, 0 ktorych mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004r. 0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow 
publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1458 z poin zm.); 
11) oswiadczenie 0 dopelnieniu obowi¥ku, 0 ktorym mowa wart. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy 
z dnia 18 pazdziemika 2006r. 0 ujawnieniu informacji 0 dokumentach organow 
bezpieczenstwa panstwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych dokumentow (Dz. U z 2017r. 
poz. 2186 z poin. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora szkoly urodzonego przed 
dniem 1 sierpnia 1972r,; 
12) poswiadczonC). przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopiy aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela; 
13) poswiadczonC). przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopit( karty oceny 

pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela 

akademickiego; 

14) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany karC). dyscyplinarnC)., 0 ktorej mowa wart. 76 
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 20 18r., poz. 967 
z poin. zm.) lub art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo 0 szkolnictwie 
wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 1668 z p6Zn. zm.) - w przypadku nauczyciela 
i nauczyciela akademickiego; 

15) oswiadczenie, ze kandydat rna pelnC). zdolnosc do czynnosci prawnych i korzystania 
z pelni praw publicznych; 
16) oswiadczenie, ze kandydat wyrai:a zgodt( na przetwarzanie swoich danych osobowych 
zgodnie z rozporzC).dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi¥ku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/461WE (ogolne rozporZ<).dzenie 0 ochronie danych, Dz. Urz. 
UE L 119 z 04 maja 2016r., s. 1) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora, po zapoznaniu sit( z klauzulC). informacyjnC). w zwi¥ku z przetwarzaniem danych 

osobowych, stanowiC).cC). zalC).cznik do ogloszenia. 

4. 	 Na i:<).danie organu prowadzC).cego kandydat jest obowi¥any przedstawic oryginaly 
dokumentow, 0 ktorych mowa w w/w pkt 3 ust. 4 -7 , 12 i 13. 

5. 	 Oferty nale:iy skladac w postaci papierowej w zamknit(tych kopertach z podanym adresem 
zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem: 

"Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jana Pawla II w Stupsku" 

w terminie do dnia 12 marca 2019r. do ~odz. 14:00. 

w Urzt(dzie Gminy Stupsk, ul. H. Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk, parter, pokoj nr 2 

(sekretariat). 

Decyduje data wplywu oferty do Urzt(du Gminy Stupsk. Oferty, ktore wplynC). po terminie 

nie bydC). rozpatrywane. 


6. 	 Nie dopuszcza sit( skladanie ofert w postaci elektronicznej. 
7. 	 Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Wojta Gminy Stupsk. 
8. 	 0 terminie i miejscu przeprowadzenia postt(powania konkursowego kandydaci zostanC). 

powiadomieni indywidualnie w formie pisernnej 

http:stanowiC).cC


Przed przyst~pieoiem do rozmowy z kaodydatem dopuszczooym do post~powaoia 
kookursowego komisja kookursowa ma prawo z~dac przedstawieoia dowodu osobistego 
kaodydata lub iooego dokumeotu potwierdzaj~cego jego tozsamosc oraz posiadaoe 
obywatelstwo. 



Zal~cznik do ogloszenia 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWli\ZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH 

OSOBOWYCH 


Zgoda z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz~dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych os6b fizycznych w zwi¢u z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych, zwane da1ej RODO, 
Administrator Danych Osobowych Gminy Stupsk informuje 0 zasadach przetwarzania PanilPana 
danych osobowych oraz 0 przysluguj~cych PanilPanu danych osobowych oraz 0 przysluguj~cych 
PanilPanu prawach z tym zwi~anych. 

1. 	 Administratorem PaniJPana danych osobowych przetwarzanych jest Gmina Stupsk 
reprezentowana przez W 6jta Gminy Stupsk, ul. H. Sienkiewicza 10, 06-651 Stupsk. 

2. 	 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@stupsk.pl. telefon: 23/6531254 
3. 	 PanilPana dane osobowe przetwarzane byd~ w celu wylonienia w drodze konkursu 

kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jana Pawla II w Stupsku. 
4. 	 PanilPana dane osobowe byd~ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w 

celu wypelnienia obowi~ku prawnego ciqi:~cego na aciministratorze w zwi~zku z 
przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jana Pawla 
II w Stupsku, a takZe na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo 
oswiatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996 z p6in. zm.) oraz rozporz~dzenia Ministra Edukacji 
narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. W sprawie regulaminu na stanowisko dyrektora 
publicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej, publicznej szkoly 
ponadpodstawowej lub publicznej plac6wce oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 
20 17r., poz. 1587). 

S. 	 Podanie przez PaniJPana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbydne w wyzej 
okreslonym celu. Konsekwencj~ niepodania danych osobowych bydzie brak mozliwosci 
rozpatrzenia kandydatury i wziycia udzialu w konkursie. Podanie danych osobowych jest 
wymogiem ustawowym wynikaj~cym z przepis6w wskazanych w pkt 4. 

6. 	 PaniJPana dane osobowe mog~ bye udostypnione innym uprawnionym pocimiotom na 
podstawie przeptsow prawa, w szczeg6lnosci Urzydowi Gminy w Stupsku, 
Przewodnicz~cemu Komisji Konkursowej, Komisji Konkursowej, Poczcie Polskiej, a talcZe 
na rzecz podmiot6w, z kt6rymi Administrator zawarl umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych w zwi¢u z realizacj~ uslug na rzecz Administratora. 

7. 	 PanilPana dane osobowe byd~ przetwarzane (przechowywane) przez czas niezbydny do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jana Pawla II 
w Stupsku , zas po tym okresie archiwizowane i przechowywane przez okres wynikaj~cy z 
rozporz~dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu dzialania arcruw6w zakladowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67 z p6in. zm.). 

8. 	 Posiada PanilPan prawo dostypu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo do ich 
sprostowania, a talcZe - z uwzglydnieniem ograniczen uregulowanych przepisami prawa (w 
tym RODO) - do z~dania ich usuniycia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Na1ezy poinformowae 
Administratora 0 zmianach PaniJPana danych. 

9. 	 Cofniecie zgody nastypuje poprzez zlozenie oswiadczenia listownie na adres wskazany w 
pkt. 2 lub drog~ elektroniczn~ na adres e-mail: iod@stupsk.pl. 

10. Przysluguje PanilPanu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzydu Ochrony Danych 
Osobowych w przypadku uznania, iz przetwarzanie PanilPana danych osobowych przez 
Administratora narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczeg6lnosci 
RODO). 

11. 	PanilPana dane osobowe nie byd~ przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji 

mailto:iod@stupsk.pl
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miydzynarodowej. 
12. PanilPana dane osobowe nie byd~ podlega6 zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji lub 

profilowaniu. 


