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pow. eduńskowolski

woj. łódzkie

Z ARZ ĄDZENIE NR 4 04/20 1 7

wÓ.nł GMINy ZApoLICE
z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola

w Zapolicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t, j.Dz.U. z2016 r. poz. 446,poz. 1579 ipoz. 1948 oIazzż0I7 r. poz.730), art.36aust. 1 i 2

w związkuz art. 5c pkt 2 ustawy z dnia7 września l99I r. o systemie oświaty (t. j.Dz.IJ. z2016r.

poz.1943,poz. 1010, poz.I954,poz. 1985 ipoz.2169 orazz20I7 r.poz.60)otazrozpotządzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na

stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji

koŃursowej (Dz. U. Nr 60,poz.373 oraz z20II r. Nr 254, poz. 1525) zarządza się, co następuje:

. § 1. I. Ogłasza się koŃurs na dyrektora Publicznego Przedszkola w Zapolicach,

ul. Słoneczna I l I, 98-1 61 Zapolice,

2.Tręśc ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzęnia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy

Zapolice otMnatablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zapolice.

§ 3" Wykonanie niniejszego zaIządzęniapowierza się Sekretarzowi Gminy Zapo|ice.

§ 4. Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.



I.

Załącznik do zar ządzenia nr 40 4 l 20 17

Wójta Gminy Zapolice

z dn.37 maja20l7 r.

wójt Gminy zapolice ogła§za konkurs na §tanowisko dyrektora

Publicznego Przedszkola w Zapolicach, ul. Słoneczna |llr 98-161 Zapdrice

Do konkursu moze przystąpić osoba, która spełnia wymagania określonew rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej z dnial7 pńdziernika 2009 r. w sprawie wymagań, jakim

Powinna odpowiadaó osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko

kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych

placówek (Dz. U. Nr 184, poz" 1436 orazz20II r.Nr 254, poz.15ż6),tj.:

1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełniałącznienastępujące wymaga-

nia:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifika-

cje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu albo ukończył studia pier-

WSZego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne

lub ukończył kolegium nauczycielskię albo nauczycielskie kolegium języków obcych,

Posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowę z zakręsu zarządzania albo kurs

kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświat1, prowadzony zgodnie z przepisami

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) Posiada co najmniej pięcioletni stażpracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela

lub pięcioletni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pIacy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w Przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okręsie

ostatnich czterech latpracy w szkole wyższej

- Przedprzystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym

mowa w art. 36a ust. 4 oruzust. 3 ustawy zdnta7 vłrzęśnial99l r. o systemie oświaty,

jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora

(urymóg posiadania co najmniej dobrej oceny placy albo pozytywnej oceny dorobku

zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnio-

nYch na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu



administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej,

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz

nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obo-

wiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 mala 1991 r.

o związkach zawodowych (Dz. U. z20I5 r.poz.188i);

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym;

6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w afi. 76 ust. 1 ustawy z dnia

26 stycznta 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. |J. z 2016 r. poz. 1379 ze zm,),

a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa

w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia ż7 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

(t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1842 zę zm,), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępo-

wanie dyscyplinarne;

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego;

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji zwięanych z dysponowaniem środkami

publicznlłni, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.

o odpowiedzialności za naruszęnie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. tJ.

z20I3 r. poz. 168 ze zm.).

2. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznienastępujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, ztym ze wymóg ten nie dotyczy obywateli państw

członkowskich Unii Europejskiej, państw człoŃowskich Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

oraz Konfederacj i Szwaj carskiej ;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni

na stanowisku kierowniczym;

staż pracy., w tym co najmniej dwuletni stń pracy

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskatżenia

publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6) spełnia wymagania określone w pkt I ppkt 2,5,7 i9,
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do koŃursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju

przedszkola;
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2) poŚwiadczonąprzez kandydatazazgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego oby-

watęlstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pfacy zawodowej, zawierający w szczególności

informację o:

- stazu pracy pedagogicznej * w przypadku nauczyciela, albo

- stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażupracy, w tym stażupracy na stanowisku kierowniczym-w pTzypadku osoby

niebędącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone pTzez kandydata za zgodność z oryginałem kopie

dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stazu pracy, o którym

mowa w ppkt 3;

5) oryginały lub poświadczone przęz kandydata za zgodnośc z oryginałem kopie

dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym

dyplomu ukończenia studiów v,ryższychlub świadęctwa ukończeniastudiów pody-

plomowych z zabesu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifika-

cyj nego z zahesu zarządzania oświatą;

6) zaświadczęnie lekarskie o braku przeciwwskazń zdrowotnych do wykonywania

pracy na stanowisku kięrowniczym, wydane plzezlękarzauprawnionego do prze-

prowadzania badań profi laktyc zny ch;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestęp-

stwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r, o odpowiedzialności zanaruszęnie dyscypliny

finansów publicznych (t. j. Dz.lJ. z20I3 r. poz. 168 ze zm.);

l0)oryginał lub poświadczoną przęz kandydata za zgodnośó z oryginałęm kopię

nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz zuzasadnie-

niem - w przypadku nauczyciela;

11) oryginał lub poświadczonąptzęzkandydata zazgodność z orygintałem kopię karty

oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczycielai nauczy-

ciela akademickiego;

12) oświadczenie, ze kandydat nie był karany karą dyscyplinamą, o której mowa w art.

76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. IJ. z 2016
J



m.

t. poz. 1379 zę zm.) lub w art. 140 ust, 1 ustawy z dnia27 lipca 2005 r. - Prawo

o szkolnictwie vłyższym (t. j.Dz.U. z2016 r. poz. 1842 zę zm) - w przypadku

nauczyciel a i nauczy ciela akademickie go ;

13)oświadczenie, żekmdydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta

zpełni praw publicznych- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

14) oświadczenie, że kandydat Wraża zgodę na przetwarzanie dartych osobowych

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t, j.

Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko

dyrektora.

składanie ofert:

1. Oferty należy składaó w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopis-

kiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Zapolicach",

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 20l'7 r., do godz. 1500,

na adres: Urząd Gminy Zapolice, ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice - sekretariat.

2. O dotrzymaniu ww. terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zapolice.

3. Oferly zŁożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone za pośred-

nictwem operatora pocztowego.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana pIzez Wójta Gminy Zapolice.

5. O terminie i miejscu przeprowadzeniapostępowania konkursowego kandydaci zostaną

powiadornieni indywidualnie.

6. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

7. Zgodniezdyspozycjąart.24ust. 1ustawyzdnia29sierpnia1997r.oochroniedanych

osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) tnformuje się, ze:

1) administratorem danych osobowych kandydatow jest Wójt Gminy Zapolice,

z siedzibąw Zapolicach, ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapoll,ce;

2) dane osobowe kandydatów przetwarzanę będą w celu przeprowadzenia koŃursu
, nadyrektora Publicznego Przedszkola w Zapolicachi nie będą udostępniane innym

podmiotom;

3) kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych orazichpoprawiania;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.
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