
ZAR.ZĄDZ,ENIE Nr or.0050. 1 9.20 1 8
Wójta Gminy Żytno
z dnia 07.05.2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Publicznej SzkoĘ Podstawowej w Borzykowej

Napodstawie art.63 ust. 1 i 10 wzw.zart.29 ust. l pkt2 ustawy 214.12.2016r. -Prawo
oświatowe (Dz'U.z2OI7 r' poz.59 zezm'), art. 30 ust. 1 ustawy z8.03.1990 r. o samorządzie
gminnyn (Dz.U. z2016t' poz.446zęzm) oraz $ 1 ust. I rozporządzęnia Ministra Edukacji
Narodowej z 11.O8.ŻOI7 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora
publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz.U. poz. I 587)zaruądzam. co następuj e:

1.

$1

ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora :.

_Publicznej SzkoĘ Podstawowej w Borrykowej, ul. Szkolna 12,97'532 Zytno;

Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jestw załączniku do niniejszego zarządzenia.

$2

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie zzasadami określonymi
wrozpotządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z|l.08.20l7r. wsprawie regulaminu

konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej,

publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej. (Dz. U. po2.1587).

$3

ogłoszenie o konkursie zamięszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy wŻynie
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

$4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żyno.

$s

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ż.

(podpis wójta)



ZaŁącznikdo Zarządzenia nr or. 0050"19.2018
Wójta Gminy Żytno
2dnia07.05.2018 r.

oGŁOSZENIE o KoNKURSIE

wójt Gminy Żytno
ogłasza konkurs na kandydatana stanowisko dyrektora Publicznej SzkoĘ Podstawowej

w ńorzykowej, ul. Szkolna |2,97'532 Żytno;

I. Do konkursu może prrystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora... (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1.597)z

! nauczyciel mianowany
wymagania:

lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące

1. posiada wykształcenie wyŻsze i tytuł zawodowy magister, magister
równorzędny oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do

stanowiska nauczyciela w danej szkole, lub
posiada wykształcenie wyzsze i tytuł zawodowy licencjat, inzynier lub równorzędny

oraz przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska

nauczyciela w danej szkole,
Ż. ukończył studia vtyŻsze lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs

kwalifikacyjny
z zakłesu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek

doskonalenia nauczycieli,
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela

lub pięciolętni staŻpracy dydaktycznej na stanowisku nauczycie|a 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 ocęnę pracy w okresię

ostatnich czterech lat pracy w szkole wyŻszej
przedprzystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

aw przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. tJ. z 2OI7 r. poz. 59 z późn. zm.) _ przed powierzeniem

stanowiska dyrektora,
}vymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo po4tyłvnej oceny dorobku

zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych
zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w
vrzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji

Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach
ćgzaminacyjnych, otaz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych
urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie

przepisów ustawy z dnia23 maja I99I r. o zwtązkach zawodowych (Dz. U. z20l5'
poz. 1881),

5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy Ia stanowisku

kierowniczym,
6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta zpełni praw publicznych.

inZynier lub
zajmowania



7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust' 1

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 t. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z Ż0I7 t') poz. 1189 z
póżn. zm) - dotyczy nauczyciela) a w przypadku nauczyciela akadęmickiego _ karą
dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia27 lipca2005 t. _ Prawo o
szkolnictwte vłyŻszym (Dz. U. z Ż0I7, Poz'2183 z późn. zm), oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne'

8. nie był skazany prawomocnym wyrokiemza umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,

9. nie toczy się przeciwko nięmu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarŻenia
publicznego,

10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związarłych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za nanlszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 20I7r.,
po2.1311),

11. w przypadku cudzoziemca _ posiada znajomośó języka polskiego poświadczoną na
zasadach określonych w ustawie z dnia7 puździerntka 1999 r. o języku polskim ( Dz.U
.z20TI r. poz.224 i 455,22015 r. poz.Il32 oraz 22017 r. poz.60)

osoba niebędąca naucrycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1. posiada obywatelstwo polskie, z tym Że v,rymog ten nie dotyczy obywateli państw

członkowskich Unii Europejskiej, pństw członkowskich Europejskiego Porozumięnia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczp
oraz Konfederacj i Szwaj carskiej,

2. posiada wykształcenie v,ryŻsze i tytuł zawodowy magister, magister inzynier lub
równorzędny,

3' posiada co najmniej pięcioletni staŻptacy, w tym co najmniej dwuletni stuŻpracy na
stanowisku kierowniczym,

4. ma pełną zdolnośó do czynności prawnych i korzystazpeŁni praw publicznych,
5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskatŻenia

publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
6. ukończyła studia wyŻsze lub studia podyplomowę z zakłesu zarządzania albo kurs

kwalifrkacyjny z zak'resu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w
sprawie placówek doskonalenia nauczyciel|

7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,

8. nie była skazana prawomocnym wyrokienr za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,

9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 t. o
odpowiedzialności Zafiaruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z2017 r.,

poz.13l1).

10. w przypadku cudzoziemca _ posiada znĄomość języka polskiego poświadczoną na
zasadach określonych w ustawie z dnia 7 puździernika 1999 r. o języku polskim ( Dz.
U . z 20Ll r.poz.224 i 455, z 2015 r. poz.Il3L oraz z 2017 r. poz.60)

II. oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawieraćz

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju
Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzykowej;
2. zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający W szczególności

informacjęo:
- staŻupracy pedagogicznej _ w przypadku nauczyciela albo
- stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo



- stażu pracy' w tym Stazu pracy na stanowisku kierowniczym _ w przypadku osoby

niebędącej nauczycielem,
3. oświadczęnie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

_ imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4.poświadczoną przez kandydata za zgodnośó z oryginałem kopię dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 2 :

świadectw ptacy' zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających
okres zatntdntenta,

5.poświadczoną przęZ kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu
potwierdzającego znajomośÓ języka polskiego na zasadach określonych w ustawie z
dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 20|I r. poz.2Ż4 i 455, z Ż0I5 r.
poz.Il32 orazz2017 r. poz.60) - w przypadku cudzoziemca,

6.poświadczoną przez kandydata za zgodnośó z oryginaŁem kopię dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
studiów v,ryŻszych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zal<tesu

zaruądzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego
z zahł esu zarządzania o światą,

1.poświadczoną przez kandydata za zgodnośó z orygifiaŁem kopię zaświadczęnia
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 dyscyplinafne'
9.oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10.oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazęm pełnienia funkcji zvmązanych 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, poz. I3II),

11.oŚwiadczenię o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.l i ust. 3a ustawy

z dtlla 18 puŹdziernika 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów

bezpieczeitstwa państwa z Iat 1944 - 1990 oraz tręści tych dokumentów (Dz. U. 2017,

poz.2186 ) _ doĘczy kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego ptzed
dniem I sierpnia 1912 r.,

l2.poświadczoną przez kandydata za zgodnośi z otyginałem kopię aktu nadania stopnia

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku
nauczyciela,

13. poświadczoną ptzęz kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub
oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczycielainauczyciela akademickiego,

14. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której

mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia26 stycznia 198Ż r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z
ŻO!7, poz. !I89 z późn' zm.) lub w afi. l40 ust. 1 ustawy z dnia Ż7 lipca 2005 r. _

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. IJ. 2017 , poz. 2183 z póŹn. zm.) _ w przypadku
nauczyciel a i nauczyciela akademickiego,

1S.oświadczenie, Żekandydatma pełną zdolnośó do czynności prawnych i korzystazpełni
praw publicznych,

Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawió oryginĄ powyższych
dokumentów.



III . oferty nateĘ skladać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zrrrotnym

i dopiskiem ''Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej SzkoĘ
podstawowej w Borzykowej **, w terrninie do dnia 22 maja 2018 r. do godziny 15.30

osotliście w sekretariacie Urzędu Gminy( pokój nr 1 }lub na adres: Urząd Gminy w
Żytnie,ul. Krótka 4,97-53Ż Zyt*o.

W przypadku przesłania ofu*y listern poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do

sekretariatu Urzędu Gminy w Zytnie
4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana ptzez Wójta Gminy ZY'tna'

o terminie i ńiejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną

powiadomieni pisemnie. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem

dop.rr'"'o''y* 
_do 

postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo Żądać

przedstawienia dowodu 
-osobistego 

kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego
j ego tożsam ośÓ oraz posiadane ob}'watelstwo.

5. "sźzegołowe informacje dotyczące konkursu mozna uzyskać osobiście wUrzędzie
Gminy w Żynie (pokój nr 10) lub pod numerem tęl.34 327700Ż wew.20, 30.


