
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.50.2022 
BURMISTRZA KORSZ 

z dnia 15 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Sątocznie 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, 
publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy 
komisji konkursowej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sątocznie, 
Sątoczno 8, 11-430 Korsze, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone z zgodnie z zasadami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na 
stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły 
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (j.t. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1428) . 

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Korszach. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Oświaty i Kultury. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Burmistrz Korsz 
 

Jan Adamowicz 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OG.0050.50.2022 

Burmistrza Korsz 

z dnia 15 kwietnia 2022 r. 

Ogłoszenie o konkursie 
Burmistrz Korsz ogłasza konkurs 

na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sątocznie 
(adres: Sątoczno 8, 11-430 Korsze) 

1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w § 1 lub § 10 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym  przedszkolu, 
publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (j.t. Dz. U. 
z 2021, poz. 1449). 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko 
dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub 
publicznej palcówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428). 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym 
oraz numerem telefonu  kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Sątocznie, Sątoczno 8, 11-430 Korsze”  w terminie do 13 maja 2022 r. do godz. 14.00 
w Urzędzie Miejskim w Korszach, ul. Adama Mickiewicza 13, 11-430 Korsze (sekretariat, pok. 103). 

4. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. 

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Korsz. 

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni 
indywidualnie. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są udzielane przez Referat Oświaty i Kultury (tel. 89 754 01 
69 lub 89 754 18 62). 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OG.0050.50.2022 

Burmistrza Korsz 

z dnia 15 kwietnia 2022 r. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Sątocznie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych osób przystępujących do konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Sątocznie jest Burmistrz Korsz z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Korszach 
przy ul. A. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 
za pośrednictwem poczty e-mail: hanna.draczkowska@togatus.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Dane osobowe  osób przystępujących do konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Sątocznie będą przetwarzane w celu wykonania zadań publicznych wynikających z realizacji 
ustawy Prawo Oświatowe - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO. 

4. Dane osobowe osób przystępujących do konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Sątocznie mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych. 

5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie zatrudniony na stanowisku Dyrektora ww. Szkoły, 
zostaną dołączone do akt osobowych i będą przetwarzane przez okres trwania stosunku pracy i przez okres 
określony w przepisach prawa pracy i instrukcji kancelaryjnej. 

6. Dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe pozostałych kandydatów będą mogły być odebrane 
w ciągu 30 dni od dnia zakończenia procedury konkursowej, po czym zostaną komisyjnie zniszczone. 

7. Osoby składające oferty mają prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi wobec 
przetwarzania. Ze względu na przepisy powszechnie obowiązującego prawa, realizacja praw może być 
ograniczona w konkretnym przypadku. 

8. Osoby składające oferty mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy prawa. 

9. Dane osób składających oferty nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
w formie profilowania oraz nie zostaną przekazane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej. 
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