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Gnniny tsartniezka
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Z^RZĄDZENIE NR

42113

WOJTA GMINY BARTNICZRA
z dnia 09 października 20L3 r,

w sprawie ogroszen-

-Tff;;;trffi::l:

Na podstawie art. 36a ust. 1 i 2 ustawy
oświaty (Dz.

U. z

20CI4r.

Nr

z

256, poz. 2572

dnia

z

***"ra

Przedszkora

7 wrześniat99lr. o

późn.

"*.'),

systemie

$ 1 ust . 1 i

2

z dnia 8 kwietrria ZaIar. w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

placówki oraz trybu ptasy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 373 zpóźn.Zm-Ż)
oraz $ 1 RozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej z dnia27 puździernika 2a09r.
w Sprawle wyrrragań, jakimi powinna odpowiadaó osoba Ząm:Ąąca stanowisko

w poszczegllnych typach publicznych
publicznych placówek (Dz. U. Nr I84, poz. 1436 z późn- on-'|

dyrektora oraz iwte stanowisko kierownicze

szkoł i rodzajach

zarządza się, co następuj

e

:

konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w
Łaszęwie, może prrysĘlić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia

$ 1. Do

łączn\e następuj ące wymagani

a

:

1)ukończył studia magisterskie

i

posiada przygotowanie pedagogiczne otaz

kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu;

ustawy zostaĘ osło11o1e w: Dz.lJ. zA\Mr.Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.
'1Zmiany tekstu jednołitego w1mienionej
poz.
źłst;,żoos'. Ni 17, poł 14{, Nr 94, póz' 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 13l, poz. 109I, Nr 167,_poz. 1400, Nr 249,
poz.
NT
542,
80,
273,Nt
42,
poz.
2200?r.
Nr
1658;
227,
Nr
Wz.
Zt04'; 22006r- Nr l4[,por.1043, Nr i08, prr. 1532,
poz.
zŻIlar.
7705;
poz.
2l9,
Nr
Nr
1241
poz'
458,
157,
56,
Nr
por.206,
Ż76, poz. 137a, z2009r. Nr 6, poz.33, Nr iL,
'
Nrłł,poz.Ż50,Nr54, poz.'3ży,Nr l27, pri.857,Nr 148, poz.99I;z2011t. Nr 10ó, paz.622,Nr 112,poz 654,Nr
|39,piz.814, N( l49,póz.887, Nr 2O5,poz' 1206 orazz20t2r.poz.94I,poz. 979.
2
ogłoszone w Dz- U. z 201Ir. Nr 254, poz' 1525 '
1 Zmiany tekstu rozporz ądzena zostaĘ
teksturozporządzetiazostaĘ ogłoszone wDz.U.Z201lr. Nr254, poz.1526.

'iz*iuny

2) ukofrczył studia wŻszę lub studia podyplomowę z zakresu zarządzartia albo kurs
kwalifikacyjny z zakręsu zarządzanta oświatąprowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staz pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela

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

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed
prrystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora lub

b) pozyĘwną ocenę dorobku

zawodowego

w

okresie ostatniego roku przed

przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo

c) w przypadku nauczyc\ela akademickiego poąrfywną ocenę pracy w

okresie

ostatnich sńerech Lat pracy w szkole wyższej, przed przystąpieniem do konkursu na
stanowisko dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania ptacy na stanowisku
kierownicrym;
6) nie był karany karą dyscyplinamą o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy

z

dnia Ż6

tycznia t982r.- KartaNauczyciela (Dz. IJ. zŻa06r. Nr 97,poz.674 zpóźn. zm.), a w
przypadku naucąrciela akademickiego -karądyscyplinarn% o której mowa w art. L40
ust. 1 ustawy

poz.

527 )

z dnia27 ltpca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyŻszym (Dz. U. z 20I2t.

oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne

;

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe

;

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ściganez oskarżenia
publicznego;
9) nie był karany zakazęm pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami

publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.

1

pkt. 4 ustawy

z dnia

17 grudnia}}a4r. o

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publiczrrych (Dz. U.
poz.168).
$ 2. 1. oferry osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

z 2al3r.

1) uzasadnienie prąlstqpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania

i rozwoju

Przedszkola Publicznęgo w Łaszewie, zawięrającę od 1500 do 2000 słów napisanych
czcionka w ronniarze 12:
2) poświadczanąpruez kandydata zazgodnośćz oryginałem kopię dowodu osobistego

lub innego

dokumentu potwierdzającego tożsamośćoraz poświadczającega

obywatelstwo kandy data:

3) Ęciorys z

opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającY

w

szczególności

informację o:
a) stantpracy pedagogicznej
b) stażu pracy dydaktycznej

- w przypadku nauczyciela

-

albo

w przypadku nauczycietra akademickiego:

4) oryginĄ lub poświadczone ptzez kandydata za zgodnośc z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stłiąłpracy, o którym mowa

w$1pkt.3;
5) oryginały lub poświadczone ptzez kandydata za zgodnaśc z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie Wymaganego wykształcenia,

W Ęm

dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych

Z

zakresu zarządzartia albo świadectwo ukończenia kursu

kwalifi kacyjnegozzaL<tesuzarządzantaoświatą

6) zaświadczente lękarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie,Że ptzeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo

ścigane z oskatzęnia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślneprzestępstwo skarbowe

;

9) oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazempełnienia funkcji nviązanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w $ 1pkt. 9;
10) oryginał lub poświadczonąptzez kandydata za zgodnoścz oryginałem kopię aktu
nadania stopnia naucry ciela mianowanego lub dyplomowanego;

t 1)

oryginał lub poświadcZatąprzezkandydata za zgodność,z oryginałęm kopię karty

oceny praay lub oceny dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela

i

nauczyciela

akademickiego;
12) oświadczenie,ze kandydat nie był karany kałądyscyplinarn% o której mowa w $

1

pkt. 6;

13) oświadczenie, Że kandydat wyraŻa zgodę na przetwarzarńę swoich danych
osoborvych zgodnie z ustawą

(Dz.

z

dnia 29 sierpnia I99?r. o ochronie danych osobowych

U. z2O02r.Nr 101, poz.9Ż6zpóźn.zm.) w

cęlach przeprowadzęniakonkursu na

stanowisko dyrektora.

2. Na

Żądanie organu prowadzącego przedszkole, kandydat

jest

obowiązany

przedstawić oryginaly dokumentów, o których mowa w $ 2 ust. 1 pkt.2,4,5,10, L1w terminie
$ 3. 1. oferty na kandydatana stanowisko dyrektora naLeĘ składać
do dnia

?3 października 2013r. do godz. 15'' , w zarnkniętych kopertach, zpodanym

imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i telefonem kontaktowym oraz dopiskiem

,oKonkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Łaszewie". Za
datęńoŻenia oferfy uważasię datę wpływu przesyłki do tut. Urzędu.

2. Wszystkie oferty należy składać na adres: I}rząd Gminy Bartruczka, Wydział
oświaty Kultury i Sportu, ul. Brodnicka 8, 87'32L Bartniczka
$ 4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy
Bartniczka. o terminie i miejscu przeprowadzetna postępowania konkursowego
kandydaci zostaną powiadomienia indywidualnie.
$ 5. Zarządzsnie wchodzi w Życie z dniem podpisanl

