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WOJTA GMII\IY ZAPOLICE
z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatarna stanowisko

dyrektora SzkoĘ Podstawowej im. 4. Pułku PiechoĘ Legionów w Zapolicach

Na podstawie art. 30 ust. l i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (t. j.Dz.U. z20l9 r. poz.506), art. 63 ust. 10 ustawy z dńa 14 grudnia 2016 r. - Prawo

oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 t. poz. 1148) oraz § 1 ust. l tozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 1 1 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu koŃursu na stanowisko dyrektora

publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej

lub publicznej placówki oraz trybv pracy komisji konkursowej (Dz. U . poz. 1587) zarządza się,

co następuje:

§ 1. Ogłasza się koŃurs na kandydata,na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach, ul. Główna 19, 98-161 Zapolice.

§ 2. Treśó ogłoszenia o konkursie stanowi załącznikdo niniejszego zarządzęnia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zapolice.

§ 4. Ogłoszenić o konkursie podlega zarlieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zapolice oraznatablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zapolice.

§ 5. Zarządzenie wchodziw życte z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia nr I 6 1 l 20 19

Wójta Gminy Zapolice

z dnia30 lipca2Dl9 r.

Wójt Gminy Zapolice

dnia 30 lipca 2019 r.

ogła§za konkurs na kandydatarna stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach

I. Do koŃursu moze przystąpió osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzęniJ

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu koŃursu

na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej,

publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki onz trybu ptacy komisji

koŃursowej (Dz.lJ. poz. t587), aw szczęgólności:

1) jest nauczycielem mianowarrym lub dyplomowanym. któr}, spełnia łącznie następujące

wymaqania:

a) posiada wyksźałcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inzyniera lub

równorzędne, t}Ąlł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, orazprzygo-

towanie pedagogicznę i kwalifikacje do zajmowarria stanowiska nauczyciela

w szkole podstawowej,

b) ukończl studia .vqtższę lub studia podyplomowe z zal<tęsu zarządzania albo kurs

kwalifikacyjny z zakresu zuządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisarrti

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c) posiada co najmniej pięcioletni stń pracy pedagogicznej na stanowisku nauczy-

ciela lub pięcioletni stużpracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademi-

ckiego,

d) przed przystąpieniem do koŃursu na stanowisko dyrektora uzyskał:

- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresię pięciu lat pracy, lub

- pozytywną ocęnę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, albo

- w przypadku nauczyciela akadęmickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie

ostatnich czteręch lat pracy w szkole wyższej,

e) spełnia warunki zdrowotne, niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym,



2)

0 ma pełną zdolność do czynności pravrnych i korzyst a z pełni praw publi cznych,

g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o któĘ mowa w art. 76 ust. 1

ustawy z dnia26 sĘcznia l98ż r. _ Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z2018 t.

poz.967 ze zm.), aw ptzypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinamą,

o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnic-

tńe vłyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 ze zm.), otaz nię toczy się przeciwko

niemu postępowanie dyscyplinarne,

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

. 
przestępstwo skarbowe,

i) nie taczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarzenia

publicznego,

j) nie był karany zakazempełnienia funkcji mviązanychz dysponowaniem środkami

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

2004 r;. o odpowiedzialności za narvszęnie dyscypliny finansów publicznych (t. j.

Dz.U. z20I8 r. póz.1458 ze zm.),

k) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomoś ć językapolskiego poświadczoną na

zasadaeh określonych w ustawie z dnia 7 pńdziemika 1999 r. o języku polskim

(t. j.Dz"U. z2}t8 r. poz.931 ze zm.);

jest osobą rriebędącą naucz}łcielem. która spełnia łącznie następujące Ęvmagarria:

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym ze wymóg nie dotyczy obywateli pństw

człoŃowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego

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

Gospodarc zym oruz Konfederacji Szwaj carskiej,

b) posiada wykształcenie vłyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inzyniera lub

równorzędny,

c) posiada co najmniej pięcioletni stńpracy, w tym co najmniej dwuletni stażptacy

na stanowisku kierowni czym,

d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżertia

publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

e) spełnia wymagania określone w pkt 1 lit. b, e, Ę h, j, k;
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4) jest naucąvcielem mianowanym lub dyplomowanym urlopo"wan}rm lub zwolnion}rm

z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r.

o zńązkach zawodoryęh G. j. Dz. U . z 2019 r. poz. 263\

- spełniającym wymagania określone w pkt 1, z vłyjątl<tem wymogu posiadania co

najmniej dobĘ oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zańeruó:

1) uzasadnienie przystąpienia do koŃursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju

szkoły;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczęgólności

informację o:

a) stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

b) stżu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c) stazti pracy, w tym stażupracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku

osoby niebędącej nauczycielem;

oświadczenie zawierające następuj ące dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) miejsce zarlieszkatia (adres do korespondencji);

poświadczorrc ptzez kandydata za zgodnośó z oryginałęm kopie dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2:

Świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające

okres zatrudnienia;

poświadczone ptzęz kandydata za zgodnośó z oryginałem kopie dokumentów po-

twietdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia

studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zalgęsu

zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zahesu zarzą-

dzania oświatą;

poŚwiadczonąprzezkandydata zazgodność zoryginałem kopię dokumentu potwier-

dzające go znaj omo śó j ęzyka p o l ski e go - w pr zyp adku cudzozi emca;

poŚwiadczoną ptzęz kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia

lekarskiego o braku przeciwskazń zdrowotnych do wykonywania pracy na stano-

wisku kierowniczym;

3)

4)

5)

6)

7)



8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo

ścigane z oskatżęnia publieznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczeni e, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczeńe, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia fuŃcji zvtiązanych

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

ustawy z dńa 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszęnie dyscypliny

finansów publicznych;

11) oświadczęnie o dopełnieniu obowiązku, o któryn mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy

z dnia 18 pńdziernika 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów

bezpieczeństwa pństvła zlat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U.

z2019 r. poz. 430 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoĘ

urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczonąptzęzkandydatazazgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przęz kandydata za zgodność z oryginŃem kopię karty oceny pracy

lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademic-

kiego;

14) oświad czenie,ze kandydat nie był prawomocnie Ńarany karą dyscyplinamą, o któĘ
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub

w art. 276 llst. 1 ustawy z dnia2D lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

i nauce -w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta

z pełń praw publi czny ch.

III. Oferty należy składaó w zamkniętych kopertach, z podaniem imienia i nazwiska oraz

adresu zwrotnego (do korespondencji) oraz danych kontaktolvych (numer telefonu,

adres poczty elektronicznej), z dopiskiem ,,Konkurs na kandydŃa, na stanowisko

dyrektora SzkoĘ Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach",

w terminie do dnia 13 sierpnia 2019 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy

Zapolice, ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice. W przypadku przesłania oferty

listownie liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy Zapolice.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert w postaci elektronicznei.



IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przęz Wójta Gminy Zapolice.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną

powiadomieni indywidualnie, pisemnie.

VI. Klauzula informacyjnadotyczącaprzetwwzaniadanych osobowych dla kandydatów na

stanowisko dyrektora szkoły.

1) Administratorem Pństwa danych osobowych zgormadzonych w postępowaniu

konkursowym jest Wójt Gminy Zapolice, z siedzibą przy uI. Plac Strazacki 5,

98-161 Zapolice.

2) Administrator vłyztaczył inspektora danych osobowych, z którym mozecie się

Państwo kontaktowaó poprzez adres e-mail: m.galus@zapolice.pl lub pod numerem

tól. (43) 823-19-82 wew. 34.

3) Panstwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na

stanowisko dyrektora szkoły na podstawi ę art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawy z dnia 14

grudnia ż016r._Prawooświatowe (t. j.Dz.lJ.z2019r.poz.l148) oruztozpotządze-

nia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia ż0I7 t. w sprawie regulaminu

konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły pod-

stawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oruz trybu

pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587).

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą byó podmioty upowżnione na

podstawie przepisów prawa.

5) Pństwa dane osobowe będą przetwarzanę przez okres niezbędny do rcalizacji celu

przetwarzalia, a także ptzęz okres dochodzęnia praw lub roszczeń. Następnie dane

będą ptzechowywane w celu realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego

z przepisów prawa.

6) W zwipku z przefrłarzanięm przęz Administratora danych osobowych przysługuje

Pństwu:

a) prawo dostępu do danych oruz ottzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych, w sltuacji, gdy przetwatzanię danych nie następuje

w celu wywipaniasię zobowiązku wynikającego zprzepisu prawa lub w ramach

sprawowan ia władzy pub licznej,

d) prawo do ograniczęniaprzetwaruania danych, przy czymprzepisy odrębne mogą

wyłączyó mozliwość skorzystania z tego prawa,

e) prawo do wniesienia skargi do Pręzesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



7) Podanię ptzęz Pństwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Konsekwencją ich niepodania będzie brak mozliwości wzięcia udziału w konkursię

na stanowisko dyrektora szkoły.

8) Pństwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji między-

narodowej.
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