ZARZADZENIE NR 0050.18.2012
WOJTA GMINY PSARY
z dnia 2 kwietnia 2012 roku

W

sprawie : ogtoszenia

konkursu

na

stanowisko

dyrektora

Gimnazjum

im. marsz. Jozefa Pilsudskiego w Psarach

Na podstawie
gminnym
ust. 1 i 2

art.30

ust. 1

ustawy z dnia

8

marca

1990

roku

( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591

o

samorza.dzie

ze zm.) , art.36a

w zwi^zku z art.5c pkt.2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemie

oswiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256 , poz. 2572 ze zm)
zarza_dzam:
Q X

1. Ogtosic

konkurs

na

stanowisko

dyrektora Gimnazjum

im.

marsz.

Jozefa

Gimnazjum im.

marsz.

Pilsudskiego w Psarach.
2. Ogioszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

Jozefa Pilsudskiego w Psarach stanowi zala.cznik do niniejszego Zarza.dzenia i

zostanie zamieszczone na stronie internetowej Gminy Psary,

tablicy ogloszeri

w Urzedzie Gminy Psary, a takze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Sla.skiego Kuratorium Oswiaty.
§2

Wykonanie Zarza.dzenia powierza si? Sekretarzowi Gminy.

§3

Zarza.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Sadion

OGLOSZENIE

O

KONKURSIE

Wojt Gminy Psary oglasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Gimnazjum im. marsz. Jdzefa Pilsudskiego w Psarach
ul. Szkolna 32,
1. Do

konkursu

moze

przystapic

42-512 Psary

osoba,

ktora

spelnia

nastepujace

wymagania

okreslone w rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pazdziernika
2009 roku w sprawie wymagari, jakimi powinna odpowiadac osoba zajmujaca
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczegolnych typach

publicznych szkol i rodzajach publicznych placowek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze
zm.), tj.:

a) posiada

stopieri

awansu

zawodowego

nauczyciela

mianowanego

lub

pedagogiczne

oraz

dyplomowanego,

b)

ukoriczyla

studia

magisterskie

i

posiada

przygotowanie

kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum lub ukoriczyl

studia pierwszego stopnia lub studia wyzsze zawodowe i posiada przygotowanie
pedagogiczne

lub

ukonczyl

nauczycielskie

kolegium jezykow

obcych,

posiada

kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum ;
c)

ukonczyla studia wyzsze lub studia podyplomowe z zakresu zarzadzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarzadzania oswiat^, prowadzony zgodnie z przepisami w
sprawie placowek doskonalenia nauczycieli,

d)

posiada,

co

najmniej

piecioletni

staz

pracy

pedagogicznej

na

stanowisku

nauczyciela lub piecioletni stai pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela
akademickiego
e)

uzyskala:

-

co

najmniej

-

pozytywna^

dobra. ocene
ocene

dorobku

pracy

w

okresie

zawodowego

w

ostatnich
okresie

pieciu

lat

ostatniego

pracy
roku

lub
albo

- w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywna^ ocene pracy w okresie
ostatnich czterech lat pracy w szkole wyzszejprzed przystapieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

f)

spelnia warunki zdrowotne niezbedne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,

g)

nie byla karana kara^ dyscyplinarn^, o ktorej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), a
w przypadku nauczyciela akademickiego - kara, dyscyplinarna^ o ktorej mowa w
art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz.
U. Nr

164, poz.

1365 ze zm.) oraz nie toczy sie przeciwko niej postepowanie

dyscyplinarne,

h)

nie byla skazana prawomocnym wyrokiem za umyslne przestepstwo lub umyslne
przestepstwo skarbowe,

i)

nie toczy sie przeciwko niej postepowanie o przestepstwo scigane z oskarzenia
publicznego,

j)

nie byla karana zakazem pelnienia funkcji zwiazanych z dysponowaniem srodkami
publicznymi, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004
r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Dz. U. z
2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.).

2. Ponadto do konkursu moze rowniez przystapic osoba niebeda.ca nauczycielem,
ktora spelnia la.cznie nastepujace wymagania:
a)

posiada obywatelstwo polskie, z tym, ze wymog ten nie dotyczy obywateli paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej , panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konfederacji Szwajcarskiej,
b)

ukoriczyla studia magisterskie;

c)

posiada, co najmniej piecioletni staz pracy, w tym co najmniej dwuletni staz pracy

na stanowisku kierowniczym,
d)

ma pelna. zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z praw publicznych,

e)

nie toczy sie przeciwko niej postepowanie o przestepstwo scigane z oskarzenia

publicznego lub postepowanie dyscyplinarne,
f)

spelnia wymagania okreslone w ust. 1 pkt c, f, h, j.

3. Oferty osob przystepuja.cych do konkursu powinny zawierac:
a)

uzasadnienie przystapienia do konkursu oraz koncepcje funkcjonowania i rozwoju

b)

poswiadczona. przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie dowodu osobistego

gimnazjum,

lub

innego

dokumentu

potwierdzaja.cego

tozsamosc

oraz

poswiadczaja.cego

obywatelstwo kandydata;

c)

zyciorys

z

opisem przebiegu

pracy

zawodowej

zawieraj^cy w szczegolnosci

informacje o :
a)stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b)stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c)stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebeda_cej nauczycielem;

d)

oryginaly

lub

poswiadczone

dokumentow

przez

potwierdzaj^cych

kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie

posiadanie

wymaganego

stazu

pracy,

ktorym

mowa w pkt. c ;

e)

oryginaly lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie
dokumentow potwierdzaja.ce

posiadanie wymaganego

wyksztalcenia,

w tym

dyplomu ukonczenia studiow wyzszych

lub swiadectwa ukonczenia studiow

podyplomowych

albo

z

zakresu

zarz^dzania

swiadectwa ukonczenia kursu

kwalifikacyjnego z zakresu zarza.dzania oswiat^;
f)

oryginal lub poswiadczona. przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku
nauczyciela;

g)

oryginal lub poswiadczona. przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie karty
oceny

pracy

lub

oceny

dorobku

zawodowego

w

przypadku

nauczyciela

i

nauczyciela akademickiego,
h)

zaswiadczenie

lekarskie

o

braku

przeciwwskazari

zdrowotnych

do

wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
i)

oswiadczenie,

ze kandydat

nie

byl

skazany

prawomocnym

wyrokiem

za

umyslne przestepstwo lub umyslne przestepstwo skarbowe;

j)

oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy sie postepowanie o przestepstwo

k)

oswiadczenie,

scigane z oskarzenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne;
zwiazanych

art. 31 ust.
naruszenie

ze
z

kandydat

nie

dysponowaniem

byl

srodkami

1 pkt 4 ustawy z dnia 17
dyscypliny

finansow

karany

zakazem

publicznymi, o

pelnienia

funkcji

ktorych mowa

w

grudnia 2004r. o odpowiedzialnosci za

publicznych

(Dz. U.

z 2005r. Nr 14, poz. 114

ze zm.)
1)

oswiadczenie o dopelnieniu obowia^ku, o ktorym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a

ustawy

z

dnia

18 pazdziernika

2006 roku o ujawnianiu

dokumentach organow bezpieczenstwa panstwa z lat 1944 - 1990

informacji o
oraz tresci tych

dokumentow ( Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 ze zm.);

m)

oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany kara. dyscyplinarna.,o ktorej mowa w
art. 76 ust.

1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z

2006r. Nr 97, poz. 674 z pozn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pozn. zm.) - w

przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
n)

oswiadczenie, ze kandydat ma pelna zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z
pelni praw publicznych - w przypadku osoby nie bedacej nauczycielem;

o)

oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002r. Nr 101, poz. 926 z pozn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora.

4. Oferty naleiy skladac w zamknietych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz
adresem e-mail lub numerem telefonu i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora
Gimnazjum

w

Psarach"

do

dnia

20

kwietnia

2012

roku

do

godz. 14.00

,

w

Kancelarii Ogolnej na parterze Urzedu Gminy w Psarach (decyduje data wplywu do
Urzedu Gminy Psary)
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powolana przez Wqjta Gminy Psary.

O

terminie

i

miejscu

przeprowadzenia

postepowania

zostan^ powiadomieni pisemnie oraz e-mail lub telefonicznie.

konkursowego

kandydaci

