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ZARZĄDZENIE Nr 0r.0050.20.20 1 8

Wójta Gminy Żytno
z dnia 07.05.2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Publicznej SzkoĘ Podstawowej im. Heleny i Aleksandra Ostrowskich w Silniczce

Napodstawie art.63 ust. 1 i 10 wZw' zart.29 ust. 1pkt2 ustawy z14.IŻ'Ż016r. - Prawo

oświatowe (Dz.U. z2017 r. poz.59 zezm.), art. 30 ust. 1 ustawy z8.03'1990r. o sarnorządzie

gminnym (Dz.U.z2016r. poz.446zęzm.) oruz $ 1 ust. Itozpotządzęnia Ministra Edukacji

Ńarodowej zII.08.20I7r. wsprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora

publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły

ponadpodśtawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

(Dz.U. poz' L587)zatządzam, co następuje:

$1

ogłaszasię konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora :

-Publicznej SzkoĘ Podstawowej.im. Heleny i Aleksandra Ostrowskich w
Silniczce, Silniczka 163 ,97-532 Zytno;

TreŚó ogłoszenia o konkursi e zawafta jestw Załączniku do niniejszego zarządzenia.

$2

Postępowanie koŃursowe przeprowadzone zostanie Zgodnie zzasadami określonymi

*rorpooądzeniu Ministra Edukacji Narodowej z11'08.20l7r. wsprawie regulaminu

konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej,

pub1icznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji

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

$3

ogłoszenie o konkursi ę zamieszcza się na stronie intemetowej Urzędu Gminy w Żytnie

oraz natablicy ogłoszeń w Urzędzie.

$4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żytno.
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Załączntk do Zarządzenia nr or. 0050.20.2018
Wójta Gminy Żytno
z dnia 07.05.2018 r.

OGŁOSZENIE o KONKURSIE

wójt Gminy Żytno
ogłasza konkurs na kandyd ata na stanowisko dyrektora Publicznej SzkoĘ Podstawowej

im. Heleny i Aleksandra Ostrowskich w Siiniczceo Silniczka 163,97'532 Żytno;

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1l' sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora... (Dz.
U. 2 2017 r., poz. 1,597)z

naucryciel mianowany lub dyplomowany, który spelnia |ącznie następujące

wymagania:
1. posiada wykształcenie vłyŻsze i tytuł zawodowy magister' magister inżynier lub

iównorzędny oruz posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danej szkole, lub
posiada wykształcenie wyŻsze i tyuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny

oraz przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska

nauczyciela w danej szkole,
Ż. ukońcd studia wyŻsze lub studia podyplomowę z zakresu

kwalifikacyjny
zarządzania albo kurs

z zak'tęsu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w
doskonalenia nauczycieli,

sprawie placówek

3. posiada co najmniej pięcioletni staŻ pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela

lub pięcioletni staz 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 konkursu na stanowisko dyrektora,

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

Prawo oświatowe 1oz. u. z 2OI7 r. poz. 59 z późn. zm.) - przed powierzeniem

stanowiska dyrektora,
wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej ocęny dorobku

zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych

zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w
urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji

Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach

egzamtnacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych
urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie

przepisów ustawy z dnia}3 maja1991 r. o z:wiązkach zawodowych (Dz. U. z2015,
poz. 1881),

5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym,
6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystazpełni praw publicznych'



7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinar'ą:9 której mowa w art' 76 ust' 1

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -'Karta-Nau czyciela (Dz' U' z 2017 r '' poz' 1189 z

póżn. Zm) - dotyczy nauczyciela' a w przypadku nauczyciela akademickiego _ karą

dyscyplinarną, o-ktorej mowa w ań. 1a0 ust. 1 ustawy z dnia}7 lipca 2005 r' _ Prawo o

szkolnictwie v,ryŻszym (Dz. U. z 2OI7, poz. 2183 z póŹn' zm} oraz rrie toczy się

przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne'

8. nie był skazany prawomocrry- *y.o-ki em 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 funkcji związanych z dysponowaniem środkami

publicznymi, o którym mowa w art 31 usi. 1 pkt 4 ustawy z drua 17 grudnia 2004 r' o

odpowiedzialności źu nu*rr"nie dyscypliny finansów publicznych (Dz' U' z Ż0l7r''

po2.1311),
11. w przypadku cudzozięmca _ posiada znajomość języka polskiego'poświadczoną na

zasadachokreślonych w ustawie z dnial puzaziemtka 1999 r. o języku polskim ( Dz'U

'22017r.po2.224.i455,220|5r'poz.lI32orazz20I7r'poz.60)
osoba niebędąca naucrycielem, która spelnia lącznie następujące wymagania:

1. posiada obywatelstńo polskie' ztym ze rvymóg ten nie dotyczy obywateli państw

człoŃowskich Unii Europej skiej, państw czionkówskich Europej skie go 
-Porozumienia

o wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim obszarze Gospodatczym

oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
Ż. posiada wykształcenie wyższe

równorzędny,
3. posiada co najmniej pięcioletni

i tytuł zawodowy magister, magister iMynier lub

staŻ pracy, w tym co najmniej dwuletni staŻ ptacy na

stanowisku kierowniczYm'
4. ma pełną zdolnośó do czynności prawnych i korzystazpełnipraw publicznych,

5. nie toczy ,if lr"..l*to niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskatŻęnia

publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

6. ukończyła studia wyŻsze lub studia podyplomowę z zaĘesu zaruądzania albo kurs

kwalifikacyjny z zakręsu zarządzania ośw1atą, prowadzony zgodnie z przępisami w

sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

7. spełnia warunki zdrowotne niezbę"dne do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczYm,
8. nie była skazata prawomocnym wyrokięm za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe'
9. nie była r.u.*u zakaz"em 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 źunu*rr"nie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z2017't.,

po2.1311).

10. w przypadku cudzozięmca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na

zasadachońślony.h w ustŃ e z dnia 7 paździemika 1999 r. o języku polskim ( Dz'

TJ. z2OIl r.poz.2i1 i 455, z2Ot5 r. poz.1.!32 orazz20l7 r. poz.60)

II. oferty osób prrystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. uzasadnienie przystąpięnia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju

Publicznej Szkoły Podstawowej w Silniczce;

Ż. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawienjący w szczególności

informacjęo:
- stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- staŻupru"y iyaultv.""ej _ w pi'ypuot u nauczyciela akademickiego albo



- Stazu ptacy, w tym staŻv pracy na stanowisku kierowniczym _ w przypadku osoby

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

- imię (imiona) i nazwisko'
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamięszkania (adres do korespondencji),

4.poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów

potwierdzają"y"ń posiadanie wymaganęgo stażu pracy o którym mowa w pkt' 2 :

świadectw pracy' iaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających

okres zatrudnienia,
5.poświadczoną ptzez kandydata za zgodnośó z oryginaŁem kopię dokumentu

potwierdzają".gó znajomość języka polskiego na zasadach określonych w ustawie z

dnia 7 pażdziernika L999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 t. poz.224 i 455, z 2015 r.

poz.Il32 oraz z2OI7 r. poz.60) - w przypadku cudzoziemca,

6.poświadczoną przez kandydata Za zgodnośó z oryginałem kopię dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia

.t'dio* v,yŻszych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomolvych z za|<tęsu

zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego

z zal<ręsu zatządzanta oświatą,
7.poświadczoną ptzęz kandydata za zgodność z oryginaŁem kopię zaśvłiadczenia

1ekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ptacy na

stanowisku kierowniczym,
8.oświadczenie, Że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo

ścigane z oskatŻenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne'

9.oświadczenie, Że kańdydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

to.bswiaoczenie, ze kindydut ni. był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z

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

anii tl grudnia Ż0O4 r. o odpowiedzialności za naruszęnie dyscypliny finansów

publicznych (Dz. U.22017, poz. 1311),

t 1.oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy

z dnia I8 puŹdziernika 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów

bezpieczensiwa państw a z |at |944 - t990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2017 ,

poi. zt86 ) - dotyczy kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego ptzed

dniem 1 sierpnia t972r.,
l2.poświadrroią ptzęz kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku

nauczyciela,
13. poświadczonąptzezkandydata zazgodnośi z otyginałem kopię karty oceny pracy lub

o..''y dorobku żawodowego - w przypadku nauczycielainauczyciela akademickiego,

14. oŚwiad czetie, ze kandydit nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której

mowa w art. 76 ust.l ustawy z dnla26 sĘcznia 1982 t. - Karta Nauczycie|a (Dz. U. z

ŻO|7, poz. IL89 z póŹn. zm.) lub w art. I40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. _

Prawo o szkolnictwie wyŻszym (Dz. U. 2017, poz' 2183 z późn. zm.) _ w przypadku

nauczyciel a i nauczyciela akademickiego,
1S.oświadc zenie,że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystazpełni
praw publicznych,

Na Żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawió oryginały powyższych

dokumentów.



III . oferĘ naleĘ składać w zamknięryeh kapertach z podanym adresem zwrotnym

i dopiskiem ''Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Heleny i Aleksandr* ostrowskich w Silniczc€ '', W terminie do

dłia2Ż maja 2018 r. do godziny 15.30 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
( pokój ,r' i;t.rn na adres: Urząd Gminy w żytnie, ul. Krótka 4,97-532 Żytno.

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenta ptzesyłki do

sękretariatu Urzędu Gminy w Zytnie
4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana pfzez Wójta Gminy Zyno-

o tęrminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną

powiadomieni p1semnie. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem
-dop.rr'"ro''y* 

bo postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo Żądać

priedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego
jego tożsamośó oraz posiadane obywatelstwo.

5' "SlczegóŁowe 
informacje dotyczące konkursu mozna uzyskaó osobiście wUruędzie

Gminy w Żynie (pokój nr l0) lub pod numerem tel. 34 327700Ż wew.20, 30.
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