
Zarzadzenie Nr 0050.156.2013
Burmistrza Ujazdu

z dnia 01 marca 2013 r.

w sprawie ogloszeniakonkursu na stanowisko dyrektora Zespolu Gimnazjalno-Szkolnego
w Ujezdzieul.Strzelecka6,47.143 Ujazd

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póznozm.) oraz art. 36 a ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r.
o systemie oswiaty (Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póznozm.) zarzadza sie, co nastepuje:

§1

Oglasza sie konkurs na stanowisko dyrektora Zespolu Gimnazjalno.Szkolnego w Ujezdzie
ul. Strzelecka 6,47 -143 Ujazd,zgodnie z zalacznikiem.

§2

Wykonanie zarzadzenia powierza sie dyrektorowi Gminnego Zarzadu Oswiaty w Ujezdzie.

§3
Zarzadzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego
w Ujezdzie.

§4
r Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

-

..
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Zalqcmik do Zarzqdzenia Nr 0050.156.2013
Bunnistrza Ujazdu

z dnia 1 marca 2013 r.

Ogloszenie o konkursie

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 36 a ust. 2 ustawy z 7 wrzesnia 1991r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004r.

Nr 256 poz.2572 z pózno zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia

2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoly lub placówki i trybu pracy

komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z pózno zm.)

BURMISTRZ UJAZDU

oglasza konkurs na stanowisko

dyrektora Zespolu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujezdzie
ul. Strzelecka 6,47-143 Ujazd

w sklad którego wchodza:

· Publiczne Gimnazjum im. sw. Anny z siedziba: 47- 143 Ujazd,ul. Strzelecka 6;
· Publiczna Szkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza z siedziba: 47- 143

Ujazd,ul.Strzelecka6.

I. Do konkursu moze przystapic osoba. która spelnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pazdziernika 2009 r. w sprawie wymagan, jakim

powinna odpowiadac osoba zajmujqca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko

kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkól i rodzajach publicznych placówek (Dz.
U. Nr 184, poz. 1436 z 2009 r. oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1526).

r 1. Stanowisko dyrektora Zespolu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujezdzie moze zajmowac
nauczycielmianowany lub dyplomowany, który spelnia lacznie nastepujace wymagania:

-

1) ukonczyl studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzacej w sklad zespolu, w której
wymagania dotyczace kwalifikacjinauczycielisa najwyzsze;
2) ukonczyl studia wyzsze lub studia podyplomowe z zakresu zarzadzania albo kurs

kwalifikacyjny z zakresu zarzadzania oswiata, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej piecioletni staz pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
piecioletni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczycielaakademickiego;

4) uzyskal:
a) co najmniej dobra ocene pracy w okresie ostatnich pieciu lat pracy lub
b) pozytywna ocene dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywna ocene pracy w okresie
ostatnich czterech lat pracy w szkole wyzszej
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- przed przystapieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku,
o którym mowa wart. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r.
o systemie oswiaty, jezeli nie przeprowadzono konkursu -przed powierzeniem
stanowiska dyrektora;

5) spelnia warunki zdrowotne niezbedne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;

6) nie byl karany kara dyscyplinarna, o której mowa wart. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póznozm.),
a w przypadku nauczyciela akademickiego - kara dyscyplinarna, o której mowa wart.
140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz.U. Nr 164,
poz. 1365, z póznozm.) oraz nie toczy sie przeciwko niemu postepowanie dyscyplinarne;

7) nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przestepstwo lub umyslne
przestepstwo skarbowe;

8) nie toczy sie przeciwko niemu postepowanie o przestepstwo scigane z oskarzenia
publicznego;

9) nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiazanych z dysponowaniem srodkami
publicznymi, o którym mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 14, poz. 114 z póznozm.);

2. Do konkursu moze przystapic osoba niebedaca nauczycielem, która spelnia lacznie
nastepujace wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym ze wymóg ten nie dotyczy obywateli panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej, panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
KonfederacjiSzwajcarskiej;

2) ukonczyla studia magisterskie;
3) posiada co najmniej piecioletni staz pracy, w tym co najmniej dwuletni staz pracy na

stanowisku kierowniczym;
4) ma pelna zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy sie przeciwko niej postepowanie o przestepstwo scigane z oskarzenia

publicznego lub postepowanie dyscyplinarne;
6) spelnia wymagania okreslone w pkt. 1 ppkt 2, 5, 7 i 9.

II.Ofe zawierac nasteDuiace dokumentv:

1. uzasadnienie przystapienia do konkursu oraz koncepcje funkcjonowania i rozwoju Zespolu
Gimnazjalno-Szkolnegow Ujezdzie,ul. Strzelecka 6;

2. poswiadczona przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie dowodu osobistego lub
innego dokumentu potwierdzajacego tozsamosc oraz poswiadczajacego obywatelstwo
kandydata;

3. zyciorysz opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajacy w szczególnosci informacje o:
-stazu pracy pedagogicznej -w przypadku nauczycielaalbo
-stazu pracy dydaktycznej -w przypadku nauczycielaakademickiego, albo

3



-.

- stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym -w przypadku osoby
niebedacej nauczycielem;

4. oryginaly lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie
dokumentów potwierdzajacych posiadanie wymaganego stazu pracy, o którym mowa
w pkt. 3;

5. oryginaly lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie
dokumentów potwierdzajacych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu
ukonczenia studiów wyzszych lub swiadectwa ukonczenia studiów podyplomowych
z zakresu zarzadzania albo swiadectwa ukonczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarzadzania oswiata;

6. zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym;

7. oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy sie postepowanie o przestepstwo
scigane z oskarzenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne;

8. oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne
przestepstwo lub umyslne przestepstwo skarbowe;

9. oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiazanych
z dysponowaniem srodkami publicznymi, o którym mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych(Dz.U.z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z p6zn. zm);

10. oswiadczenie o dopelnieniu obowiazku, o którym mowa wart. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczenstwa panstwa z lat 1944 -1990 oraz tresci tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r.
Nr 63, poz. 425, z póznozm.);

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

12. oryginal lub poswiadczona przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie karty oceny
pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;

13. oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany kara dyscyplinarna, o której mowa wart. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674, z póznozm.) lub wart. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie
wyzszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pózn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;

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

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

.
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III.Informacie dodatkowe

1. Oferty nalezy skladac w zamknietych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem:

"Konkurs na stanowisko dyrektora Zespolu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujezdzie"

w terminie do dnia 20 marca 2013 r., do godz. 13.00, w sekretariacie Urzedu Miejskiego
w Ujezdzie, ul. Slawiecicka 19 lub przeslac poczta (decyduje data wplywu do Urzedu
Miejskiego w Ujezdzie)na adres:

Urzad Miejski
ul. Slawiecicka19

47 - 143 Ujazd

( 2. Konkursprzeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Burmistrza Ujazdu.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostana

powiadomieni indywidualnie.

-

s


