
IVóit Gminy frytni,
pow. rodomszczoński

ZARZĄDZENIE Nr O r'0050'2 1'20 1 8

Wójta Gminy Zytno
z dnia 07.05.2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Publicznej SzkoĘ Podstawowej im. Henryka Sienkiewiczaw Żytnie

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w Zw. z art. Ż9 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14'|2'Ż0I6t' - Prawo

oŚwiatowe (Dz.U. z2Ol7 r. poz.59zezm.), art. 30 ust. 1 ustawy z 8'03'1990r' o samorządzie

gminnym (Dz.U. z2016t. poz.446zezm'.) oruz $ 1 ust. Irozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej zll.O8.2OI7r. wsprawie iegulaminu konkursu na stanowisko dyrektora

pub1icznego przedszkola, |"uu"'*.; 91kołv podstawowej, . publicznej szkoły

ponadpodstawowej lub publicznej placówki oiaz trybu pfacy komisji konkursowej

ło".u. poz' Ill7)zarządzam' co następuje:

s1

ogłaszasię konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowi'o" dr:I]::u;-..-
-Publicznej SzkoĘ Podstawowej im. Henryka Sienkiewiczaw Żytnie, Zytnoo ul'

Ogrodowa 16 ,g7-532 Żytno;

Treśó ogłoszenia o koŃursi e zawarta jestw zaŁączniku do niniejszego zarządzenia'

$2

Postępowanie koŃursowe pfzeprowadzone Zostanie Zgodnie zzasadamj- okeślonymi

wtozpotządzeniu Ministra Eautacji Narodowej ztt.08.2O17t. wsprawie regulaminu

konkursu na stanowisko dyrekto.u publi."nego prźedszkola, publicznej 
'"\oły 

podstawowej,

publicznej szkoły porraapodstawowej tuu p'uuiicznej placówki otaz trybu pracy komisji

konkursowej. (Dz. lJ. Poz. 1 587)'

$3

ogłoszenie o konkursi e zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ż'4nie

oIaz Latablicy ogłoszeń w Uruędzie'

$4

Wykonanie zuządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żytno.

Zarządzenie wchodzi

1.

2.

$s
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ZaŁącznik do 7,.arządzenia nr or. 0050'21"2018

Wójta Gminy Zytno
z dnia 07.05.2018 r.

OGŁOSZENIE o KoNKURSIE

wójt Gminy Żytno
ogłasza konkurs na kandyd atanastanowisko 

-dyrektora 
Publicznej SzkoĘ Podstawowej

im. Henryka Sienkiew icza w Ętnic, Żytio,ul. O grodo w a 16,97 -532 Żytno;

I. Do konkursu może prrystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w

rozporządzeniu Ministra ńautacji Narodowej z_ dnia Ll sierpnia 2017 r' w sprawie

wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba żajmująca stanowisko dyrektora"' (Dz'

[J.22017 r,Poz.1597):
. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące

wymagania:
1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub

równorzęd r\y oruzposiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania

stanowiska nauczyciela w danej szkole,lub
posiada wykształóenie wyższe i tytuł:zawodo_wY licencjat, inżynier lub równorzędny

oraz przygotowanie pedagogicń i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska

nauczyciela w danej szkole,
Ż. ukończył studia ,rrryzrr" lub studia podyplomowe z zakresu zarządzartia albo kurs

kwalifikacyjny 
n'nwar{zÓnv zsodni lrawie placówek

zzakesuzarządzaniaoświatą,prowadzonyzgodniezprzepisartlws[
doskonalenia nauczYcieli,

3. posiada co najmniej pięcioletni stuŻ ptacy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela

lub pięcioletnistaz p';.y dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego'

4. uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozyywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) * pr"ypńku nauczyciela akademic[iego _ pozytywną ocenę pracy w okesie- 
ostatnicń czterech lat pracy w szkole vłyŻszej

przedprzystąpieniemdokonkursunastanowiskodyrektora,
aw przypaaku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 t'

Prawo oj*iuto*" (oz. U. z2OI7 r. poz. 59 z póżn. zm.) _ przed powierzeniem

stanowiska dYrektora'
!\rymÓg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku

"a*odo*"go 
nie doĘczy 

" 
nauczjcieli 

_ 
mianowanych lub dyplomowanych

zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych T
urzędzie organu administrac;i rząóowJj,- turatorium oświaty' Centrum Edukacji

Artystycznei Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okęgowych komisjach

egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych

,rrropo*u'rv.t' ń zwolnionych ź obowiązku świadczenia pracy na podstawie

przepisów ustawy z dniaŻ3 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz' U ' z20|5'

5.

6.

poz. 1881),
speinia *urunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym,
ia pełną zdolnosÓ do czynności prawnych i korzyst a z pełni praw publicznych'



1. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinar'1 której mowa w art' 76 ust' 1

ustawy i dniu 26 stycznia L982 t. --Karta Nauczyciela (Dz.IJ' z 2017 l', po'' II89 z

późn. zm) - dotyczy nauczyciela) a w przypadku nauczyciela akademickiego _ kaą
'dyscyplinarną, 

o-której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dniaŻ7 Łipca2005 r. _ Prawo o

szkolnictwie wyŻszym (Dz. |J. z 2017, poz.2183 z późn. zm), oraz nie toczy się

przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne'
8. .,i. uył skazany prawomocnym wyrokiemza umyślne przestępstwo lub umyślne

przestęp stwo skarbowe,
9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego,
to. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami

pubtóznymi, ó którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnta 17 grudnia 2004 r. o

oapo*i.łrialności ,u nururr"nie dyscypliny finansów publicznych (Dz' U' z 20l7r''

po2.1311),
11. w przypadku cudzoziemca _ posiada znajomośó języka polskiego'poświadczoną na

zasadachokreślonych w ustawie z dnia7 paździemika 1999 r' o języku polskim ( Dz'U

.z2OII r. poz.224-i 455,22015 r. poz.Il3} oraz 22017 t. poz.60)

osoba niebędąca naucrycielem, która spelnia |ącznie następujące wymagania:

1. posiada-obywatelstńo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli panstw

członkowskich Unii Euiopej skiej, panstw członkowskich Europej skie go Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA| - ri.on umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

oraz Konfederacj i Szwaj carskiej,
2. posiada wykształcenie WŻsze i tytuł zawodowy magister, magister inzynier lub

równorzędny,
3. posiada co najmniej pięcioletni staŻptacy, w tym co najmniej dwuletni staŻptacy na

stanowi sku kierowniczYm,
4. ma pełną zdolnośó do ózynności prawnych i korzystazpełni praw publicznych,

5. nie 
^toczy 

się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ściganę z oskatŻenia

publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

6, ukończyła studia *yŻrrc tuu stuaia podyplomowę z zakłesu zuządzania albo kurs

kwalifi[acyj ny , ,ik 
"su 

zwządz;uria oświatą, ptowadzony zgodnie z ptzepisami w

sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczYm,
8. nie była ,kur^u prawomocnym wyrokięm za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe,
9' nie byia karana zakaz',em pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami

publióznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 t' o

odpowiełzialności zataruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz' U' z20|7 r''
po2.1311).

10. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomosi języka polskiego poświadczoną na

zasadach okeślonych w ustawle z dnia7 pażdziemika 1999 r. o języku polskim ( Dz.

IJ. 22011 r.poz.224 i 455, 22015 t. poz.!!32 oruz 22017 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 Żytrue;
Ż' życiorys " 

"opis"m p.".ói.g.r- placy zawodowej , zawierający w szczególności

informacjęo:
- stuŻupracy pedagogicznej _ w przypadku nauczyciela albo

- staŻup'u.y łvoat tń"nej _ w przypadku nauczyciela akademickiego albo

T-



_ stażu pracy, w tym Stażu pracy na stanowisku kierowniczym _ w przypadku osoby

niebędącej nauczycielem,
3. oświadcze nie zawiLra1ące następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- -i";t"" zamieszkania (adres do korespondencji)'

4.poświadczoną przez kandydata za 
-zgodnośÓ Z oryginałem kopię dokumentów

potwierdzających posiadanió Wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt' 2 :

świadectw ptacy) iaśwtadczęit o zatńdnińiu lub innych dokumentów potwierdzających

okres zafiudnienia,
5.poŚwiadczoną pir", kandydata za zgodnośó z oryginałem kopię dokumentu

potwierdzającego łajomośó' ięryla polskiego tta 
-zasadach 

określonych w ustawie z

dnia7 paździenika tbgg 
'. 

o37yt 
" 

polskimlD7.U.?ŻOI1 r. poz'224 i 455, z2015 r'

poz.1132 oTazzŻOlT r.poz.60) - w przypadku cudzoziemca'

$.poświadczoną ptzez kandydata za zgodnośó z oryginałem \op_'ę dokumentów

potwierdzających posiadanie 
'y-ugunJgo 

wykształc.enia, w tym dyplomu ukończenia

studiów wyzszycń lub świadectwa ukończenia studiów podyplomo*y:h z zabesu

zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego

z zah ęsu zarządzania o światą'
7.poświadczoną przęz kandydata za zgodność z oryginaŁem kopię zaświadczenia

lekarskiego o braku pizeciwwsUazitt zdrowotnych do wykonywania ptacy na

stanowisku kierowniczYm,
8.oświadcz enie, Że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo

ŚciganezoskatŻeniapublicznegolubpostępowaniedyscyplinafne'
9.oświadczęnię, zę kuńoyout nió uył 't**y prawomourym wyrokięm za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10.oświadczenie, ze kandydut ni. był karany zakazem pełnienia^fuŃ'ł z.wiązanych z

dysponowaniem Środkami publicznymi,o którym mowa w art' 31 ust' 1 pkt 4 ustawy z

dnia I7 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za tlan)szenie dyscypliny finansów

publicznych (Dz' IJ. z 201'7,poz' 1 3 1 1),

11.oŚwiadcr.rri. o aopełnieniu ouowiąztu, o którym m:wa w art' 7 ust'1 i ust' 3a ustawy

z dnia 18 pażdziórnika 2006 '. o ,'juw.'ieniu informacji o dokumentach organów

bezpieczeistwapaństw a z |at |944 - i99O or* treści tych dokumentów (Dz' U ' 2017 '

poz.2186 1 _ dotyczy kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego ptzed

dnięm 1 sierpnia t972r.,
l2.poŚwiad czofią prrrrkandydata za zgodnośi z oryginałem kopię aktu nadania stopnia

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wtaz z uzasadnięnięm - w przypadku

nauczyciela' 
nt.'e7'kandvdataza rłem kopię karty oceny pracy lub

1 3. poŚwiad czortą przęZ kandydata za zgodnośÓ z orygint

oceny dorobku zawodowego - w przy:padku nauczycielainauczyciela akademickiego'

14. oświad czenie,że kandydit ni. uył p'u*o-ocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której

mowa w art. z6 ust. t .rrtu*y z dnił zo stycznia 1982 t. - Karta Nauczyciela (Dz' U ' z

ŻOI7, poz. 1tsg , jozn. zm.1 lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnta 27 Iipca 2005 r' -
Prawo o szko1nictwie wyzsz ym (Dz. |J. Ż0I7 , poz. 2|83 z póŹn. zm.) _ w przypadku

nauczyciel a i nauczy ciela akademickie go'

l5.oświadc zenie,z. tlnoyout ma pełną zjoinośó do czynności prawnych i korzystazpeŁni

praw publicznYch,

Na Żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawió oryginaĘ powyższych

dokumentów.



III . oferĘ naleĘ składać w zamknięĘch kopertach z podanym adresem zwrotnym

i dopiskiem ,'ńonkurs na kandydutu ou stanowisko Dyrektora Publicznej SzkoĘ

Podstawcwej im" IIenryka Sieńriewicza w Żytnie ''o w terminie do dnia Ż2 majt

2018 r. ao goJ'i"y l53b osobiście w sekretar:iacie-lJrz.du Gminy( pokój nr 1 )lub

naadres:UrządGminywZytnie,ul.Krótka4,97-532Zytno.
W przypadku przerńia ofe*y lisiem poleconym liczy się data doręczenia ptzesyłki do

sekretariatu Urzędu Gminy w Zytnie
4' Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana ptzez Wójta G1iny Zytno'

oterminie imiejscu pr"*prJ"udzerua postępowania konkursowego kandydaci zostaną

powiadomieni piseńie. Ponadto p."ód pizystąpieniem do rozmowy z kandydatem

dop,rr"""orry*'do postępowania konkurso*"go komisja konkursowa ma prawo Żądać'

prźedstawi"rriu do*odu ósobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego

jego tozsamość oraz posiadane obywatelstwo'

5. 'Słczegółowe informacje dotyczące konkursu mozna uzyskaó osobiśeię w Urzędzie

G**y w Żyńe(pokój nr 10) lub pod numerem tel. 343277002 wew.20, 30'


