
Zat'lcznik Nr 1 do Zarz'ldzenia Nr 29/20 I 
W6jta Gminy Wieczfnia oscielna 
z dnia 23 maja 20 1?.,fcJt<. 

<f;tJareckt 
Ogloszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkol Podstawow j 

im. Krola Wladyslawa lokietka w Uniszkach Z wadzkich 

W6jt Gmin)' \Vieczfnia Koscielna oglasza konkurs na stanowlsko Dyrektora Sz 01), 


Podstawowej im. Kr61a Wladyslawa l..,okictka w llniszkach Zawadzkich, 

Uniszki Zawadzkie 24, 06-513 Wieczfnia Koscielna. 


Organem prm:vadzqcym jest Gmina Wieczfnia Koscielna. 
1. Do konkursu moi:e przyst<lpic osoba, ktora spe1nia \\ymagania oKrdlone w §1, §3, § oraz 

§ 10 rozporz<}dzcnia Ministra Edukacji Narodowcj z dnia 7.7 pazdzicrnika .2009 r. w spr wic 

\\)1magaI1, Jakim powinna odpowiadac osoba zajmuj<lca stanowisko dyrektora oraz inne 

stanowisko kierownicze w poszczcg61nych typach publicznych szkol i rodzajach public nych 

placowck (Oz. U. Nr 184, pOZ. 1436 ze zm.). 

2. Zgodnie z ~ 1 Ust. 1 pkt 4 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwi tnia 

2010 r. w sprawic regulaminu konkursu l1a stanowisko dyrektora publicznej szkoly lub 

publicznej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowcj (Oz. U. Nr 60. pOZ. 373 ze z 1.), 

oferty os6b przyst~puj'lcych do konkursu powinny zawierac: 

a) uzasadnienie przysti./pienia do konkursu wraz z kOl1cepcjq. funkcjonowania i rozwoju 

szkoty, 

b) poswiadczonq przez kandydata za zgodnosc z oryginakm kopiy dowodll osobistego lib 

innego dokllmentu potwierdzajacego toi:samosc oraz poswiadczajqcego obywate!stwo 

kandydata. 

c) zyciorys z opisem przebiegu pracy za\vodowej, zawierajqcy w szczegolnosci infonna jy 0: 


- staiu pracy pedagogiczncj \\ przypadku nauczycida albo 
- stazu pracy dydaktyczncj \\ przypadku nauczyciela akadcmickicgo, albo 
- stazu pracy, w tym statu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku oso 

nicb~dqc~i nauczycielem, 
d) orygina1y lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopic 
dokumentow potvvierdzuj,}cych posiadanie wymaganego statu pracy, 0 kt6rym mowa w it. c, 
e) orygil1aly lub poswiadclone puez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie 
dokumcnt{m potwicrdzajqcych posiadanie wymaganego wyksztakenia, w tym dyplomu 
ukOllczenia studio\\ \vyzszych lub swiadcctwa ukonczenia studi6w podyplomo\\)1ch z 
zakresu zarzqdzania albo swiadectwa ukollczenia kursli kwalilikacyjnego z zakresu 
zarz4dzanj a oswiatq, 
t) zaswiadczenie lekarskie 0 braku przecivvwskazal1 zdrowotnych do wykonywania prac na 
stanowisku kierowniczym, 
g) oswiadczcnic, zc przcciwko kandydatO\vi nic toczy si~ Postl;powanic 0 przcstt;pstwo 
scigane z oskarzenia publicznego tuh post~powanie dyscyplinarne, 
h) oswiad\..:Zt;nie, tc kandydat nic byl skazany prawomocnym \vyrokiem za umyslne I 

przest9pstwo lub umyslnc przeswpstwo skarbowc. I 
1

i) oswiadczenie, te kandydat nie byl karany zakazem pdnienia funkcji zwiqzanych z t

f 

dysponowaniem srodkami publicznymL 0 ktorym mowa wart. 31 ust. 1 pkt. 4 usta\vy z ia 
17 grudnia 2004 r. 0 odpowicdziainosc.i za naruszenic dyscypliny tinans6w publicznych ( j. 
Oz. U. z 2013 L pOL 168, z p67:n. zm.). 

\ 
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j) oswiadc/cnie 0 dopetnieniu obowi'Vku, 0 kt6rym mO\\,<l \V art. 7 Ust. I i liSt. 3a list vv)' z 
dnia 18 pazdzicrnika 20061'.0 ujawnianiu informacji 0 dokumcntach organ6w 
bczpieczenstwa pallStwa z lat 1944 [990 oraz treSei tyeh dnk umentow (t.j. Dz. U. z 1°16 f., 

po/. 172 L z p6;.n. /m.) -- w przypadku kandydata na dyreklora publieznej szkoly, 
k) oryginallub poswiadczonq przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopiy aktu n dania 
stopnia nauezyciela mianowancgo lub dyp]omo\vancgo - w przypadku nauczyciela. 
1) oryginat lub poswiadczonq przez kandydata /a zgodnosc 1 oryginakm kopil( karty 0 eny 
pracy lub oceny dorobku zawodowego w przypadku nauczycicla i nauczyciela 
akademiekiego, 
m) oswiadczenic. je kandydat nil' byl kurany kar4 dyscyplimlrn:t, 0 kt6rej mowa wart. 
ust. 1 ustawy z dnia 26 sty\.:znia 1982 r. Karta Nauczy\.:ida (Lj. Dz. l;. z 2016 r., po 
1379, z pozn. zm.) lub wart. 140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipea 2005 r. -~ Prawo ° 
szkolnietwie wyzs/ym (t.j. DE. U. z 2016 r., pOI. 1842.1 pozn. Im.)- \V przypadku 
nauczycicla i nallczycida akademkkicgo. 
n) oswiadczenie, ze kandydat ma pdnq zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z p 
pra\v publicznych w przypadku osoby niebt;d<}\.:ej naucz.ycielem, 
0) oswiadczcnie, ze kandydat wyraza zgody na przctwarzanie danych osobowych zgod 
ustawq. z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (t.j. Oz. U. z 20]6 r.. I 
922, z pain. 1m.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 
3. OfCl1y nakzy skladac do: Sekrctariatu Urz.:;du Gminy Wieczfnia Kosciclna 48, 1 pi.:; 0, 

pok. Nr 12 tel. ( ) 654 00 04, \\ zamknit;tych kopertach z podanym adresem zwrotnyn i 
dopiskiem ,.Konkurs na Dyrektora S/koly Podstmvowej im. Kr61a Wladystawa Lokietk w 

Uniszkach Zawadzkich'" w terminic do dnia 09 \.:zcrwca 2017 r. do godz. 15.00 
4. Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa po\\olana prza W6jta Gminy Wieczfn'a 
Koscielna. 
5.0 termink i miejs\.:u przcprowadzcnia post.:;powania konkursowcgo kandydaci zostar q 
powiadomieni indywidualnie. 


