
Zarządzenie Nr 15/2018
Wójta Gminy Bmozie
z dnia  21 maja 2018r.

w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkobr Podstawowej w Brzoziu

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

(Dz. U. z 2017 r. poz.1875, 2232 z 2018 poz.130) oraz art. 63 ust.1  i  10  ustawy z dnia   14 grudnia

2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203) zarządzam, co następuje:

§1.

Ogłasza się konkus na stanowisko Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Brzoziu;

§2.

Treść ogłoszenia o konkusie, o którym mowa w § 1 stanowi  załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3.

Ogłoszerie   o   konkursie   zamieszcza   się   na   stronie   intemetowej   Urzędu   Gminy   w   Brzoziu
www.brzozie.Dl,    na    stronie    Biuletynu    lnformacji    Publicznej    Urzędu    Gminy    w    Brzoziu
www.biD.brzozie.ol  oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu  Gminy Brzozie.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i   Sportu   Urzędu
Criy Brzozie.

§5.

Zzarządzeriewchodziwżyciezdniempodpisania.

iewicz
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Załącznik
do Zcwządzenia Nr  15/2018
Wójta Gminy Brzozie
z dnia  21 maja  2018r.

W Ó J T  G M I N Y  BRZOZIE

OE!Iasza konkurs na stanowisko dvrektora  Szkola  Podstawowa w Brzoziu 518.

87-313 Brzozie.

Do       konkusu      może      przystąpić       osoba,       która      spełnia      wymagania      określone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia  11  sierpnia 2017  r.  w sprawie wymagań,

j akim powinna odpowiadać osoba zajmuj ąca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym  przedszkolu,  publicznej  szkole podstawowej,  publicznej  szkole ponadpodstawowej
oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz.1597):

1.  Stanowisko    dyrektora    publicznej    szkoły    może    zajmować    nauczyciel    mianowany    lub
dyplomowany, który spełnia łącznie następuj ące wymagania:
1 )   posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier  lub

równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacj e do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce ;

2)   ukończył   studia   wyższe   lub   studia   podyplomowe   z   zakresu   zarządzania   albo   kus
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przępisami  w sprawie

placówek doskonalenia nauczycieli;
3)   posiada  co  najmniej  pięcioletni  staż  pracy  pedagogicznej  na  stanowisku  nauczyciela  lub

pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4)   uzyskał:

a)  co najmniej dobrą ocenę pracy 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  okresie  ostatnich

czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed  przystąpieniem  do  konkusu  na  stanowisko  dyrektora,  a  w  przypadku,  o  którym

mowa w art. 63 ust.  11  i  12   ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe, jeżeli nie

przęprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6)   ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7)   nie  był  prawomocnie  ukarany  karą dyscyplinarną,  o  której  mowa w  art.  76  ust.  1  ustawy

z  dnia  26  stycznia  1982  r.  -Karta Nauczyciela  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1189  z  późn.  zm.),
a w przypadku nauczyciela akademickiego -kara dyscyplinamą, o której  mowa w art.  140
ust.1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz.
2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscypliname;

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

przestępstwo skarbowe;
9)   nie   toczy   się   przeciwko   niemu   postępowanie   o   przestępstwo   ścigane   z   oskarżenia

publicznego;



10)  nie   był   karany   zakazem   pełnienia   fimkcji   związanych   z   dysponowaniem   środkami

publicznymi,  o  którym  mowa  w  art.  31  ust.   1  pkt.  4  ustawy  z  dnia  17  grudnia  2004r.
o odpowiedzialności za namszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U.  z 2017r., poz.
131 1 );

11 )  w przypadku cudzoziemca -posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach
określonych w  ustawie  z  dnia  7  października  1999  r.  o języku polskim  (Dz.  U.  z  2011  r.
Nr 43, poz. 224 i Nr 84,  455, z 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz. 60).

2.  Stanowisko      dyrektora     publicznej      szkoły     może      zajmować      nauczyciel      mianowany
lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela  w szkole,
w  której  wymągania  dotyczące  kwalifikacji  nauczycieli  są  najwyższe,  oraz  spełnia  określone
w ust.  1  pkt. 2 - 1 1 .

3.  Stanowisko  dyrektora publicznej  szkoły  może  zajmować  osoba niebędąca nauczycielem,  która
spełnia łącznie następuj ące wymagania:
1)   posiada   obywatelstwo   polskie,   z   tym,   że   wymóg   ten   nie   dotyczy   obywateli   państw

członkowskich   Unii   Europęjskiej,   państw   członkowskich   Euopęjskiego   Porozumienia
o  Wolnym  Handlu  a=FTA)  -  stron umowy  o  Europęjskim  Obszarze  Gospodarczym  oraz
Konftderaęji Szwaj carskiej ;

2)   posiada     wykształcenie     wyższe     i     tytuł     zawodowy     magister,     magister     inżynier
lub rómorzędny;

3)   posiada   co   najmniej   pięcioletni   staż   pracy,   w  t)m   co   najmniej   dwuletni   staż   pracy
na stanowisku kierowniczym;

4)   nie toczy się przeciwko niej  postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub postępowanie dyscypliname;

5)   spełnia wymagania określone w ust.1 pkt 2, 5, 6, 8,10  i 11.

4.   WvmaEane dokumentv Dizv z=Ioszeniu do konkursu:
Oferty  osób  przystępujących  do  konkursu    powinny  zawierać  zgodnie  z    rozporządzeniem
Miristra  Edukaq.i  Narodowęj  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

@z. U. z 2017 r. poz.1587):
1 )   uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepęja fimkcjonowania i rozwoju publicznęj

szkoły podstawowęj ;
2)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c)  stażu pracy,  w tym  stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem,

3)   oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
-datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
-mięjsce zamieszkania (adres do korespondencji),
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4)   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające

posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń
o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzaj ących okres zatrudnienia;

5)   poświadczone przez kandydata za zgodność z orygindem kopie dokumentów potwierdzające

posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub
świadectwa  ukończenia  studiów  podyplomowych  z  zakresu  zarządzania  albo  świadectwa
ukończenia kusu kwalifikacyj nego z zakresu zarządzania oświatą;

6)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającą
znajomość  języka  polskiego,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia  7  paździemika  1999  r.
o języku polskim (Dz.  U.  z 2011  r.  Nr 43, poz.  224 i Nr 84,  poz.  455,  z 2015  r.  poz.1132
oraz z 2017 r. poz. 60) -  w przypadku cudzoziemca;

7)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię  zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

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

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ;
10)oświadczenie,    że   kandydat   nie   był   karany   zakazem   pełnienia   ftmkcji    związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.  1 pkt 4 ustawy z dnia
17  grudnia  2004  r.  o  odpowiedzialności  za  naruszenie  dyscypliny  finansów  publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz.1311);
11)  oświadczenie  o  dopełnieniu  obowiązku,  o  którym  mowa  w  art.   7  ust.   1   i  3a  ustawy

z   dnia   18   paździemika   2006   r.   o   ujawnianiu   infomacji   o   dokumentach   organów
bezpieczeństwa      państwa      z      lat       1944-1990      oraz      treści      tych      dokumentów

(Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1721,1948,  2260  i  2261  oraz  z  2017  r.  poz.  1530)  -w  przypadku
kandydata na dyrektora publicznej szkoły uodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12)poświadczoną  przez   kandydata  za  zgodność   z   oryginałem   kopię   aktu  nadania  stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13)  poświadczoną   przez   kandydata   za   zgodność   z   oryginałem   kopię   karty   oceny   pracy
lub oceny dorobku zawodowego -w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)  oświadczenie, że kandydat rie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinamą, o której mowa
w    art.    76    ust.     1     ustawy    z    dnia    26    stycznia    1982    r.    -    Karta    Nauczyciela

(Dz. U. z 2017 r. poz.1189 i poz. 2203) lub w art.140 ust.1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -
Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.   1842,  ze  zm.)  -  w  przypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego ;

15)  oświadczenie,    że   kandydat   ma   pełną   zdolność   do    czynności   prawnych   i   korzysta
z pełni praw publicznych.

5.   Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego
własnoręcznie podpisane na każdej stronie, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez
kandydata klauzulę: „potwierdzam zgodność z oryginałem", wraz z datą składania oświadczenia.

6.   Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić
oryginały dokumentów, o których mowa w ust.  4 pkt 4 -7,12 i 13.
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7.   Ofe]1y należy skladać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  i numerem
te]efonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko   dyrektora Szkob7 Podstawowej w Brzoziu"
w Urzedzie Gminv w Brzoziu pok. Nr s  w terminie do dnia  05 czerwca  2018r. godz. 16°°
]ub przesłać  na adres:  Urząd Gminy w Brzoziu,  87 -313 Brzozie 50.

W przypadku przeslania oferty ]istem poleconym ]iczy się data doręczenia przesylki
do sekretariatu  Urzędu Gminy w Brzoziu.

Oferty.  które  wpłyna  po  wvże_i  wymienionvm  terminie  nie  beda  rozpatrvwane.

8. W konkursie nie dopuszcza się skladania ofert w postaci elektronicznej.

9. Konkus zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu  14 dni roboczych od upływu teminu
składania ofert przez kandydatów.

10. 0 terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkusowego kandydaci i członkowie
komisji konkusowej zostaną powiadomieni indywidualnie  w fomie pisemnej na podany adres
zwrotny, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.

11. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brzozie.

Wó.

Bogusła szkiewicz
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