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Ogloszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespolu Szkol w Brudnowie

Wojt Gminy Waganiec

ogiasza konkurs

na kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkol w Brudnowie

Brudnowo 25, 87-731 WAGANIEC, woj. kujawsko-pomorskie

W sklad zespohi wchodz^: Przedszkole, Szkola Podstawowa, Gimnazjum

Do konkursu moze przystapic osoba, ktora spelnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pazdziernika 2009 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadac osoba zajmujaca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w poszczegolnych typach publicznych szkol i rodzajach publicznych placowek (Dz. U. z 2009 r.
Nr 184, poz. 1436 z pozn. zm.).
Oferty osob przystepujacych do konkursu powinny zawierac:
a) uzasadnienie przystapienia do konkursu wraz z koncepcj^ funkcjonowania i rozwoju szkofy,
b) poswiadczona przez kandydata za zgodnosc z oryginatem kopie dowodu osobistego lub innego

dokumentu potwierdzaj^cego tozsamosc oraz poswiadczajacego obywatelstwo kandydata,
c) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajacy w szczegolnosci informacj^ o:

- stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby

niebedacej nauczycielem,
d) oryginary lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginatem kopie dokumentow

potwierdzajace posiadanie wymaganego stazu pracy, o ktorym mowa w p.pkt c,
e) oryginaly lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginatem kopie dokumentow

potwierdzajacych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukonczenia
studiow wyzszych lub swiadectwa ukonczenia studiow podyplomowych z zakresu zarzadzania
albo swiadectwa ukonczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzadzania oswiata^

f) zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym,

g) oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy sie postepowanie o przestepstwo scigane
z oskarzenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne,

h) oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przestepstwo
lub umyslne przestepstwo skarbowe,

i) oswiadczenie, ze kandydat nie byi karany zakazem pelnienia funkcji zwi^zanych
z dysponowaniem srodkami publicznymi, o ktorych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych
(Dz. U . z 2 0 1 3 r. poz. 168),

j) oswiadczenie o dopelnieniu obowiazku, o ktorym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organow
bezpieczenstwa panstwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych dokumentow (Dz. U. z 2013 r. poz.
1388 z pozn. zm.),



k) oryginat lub poswiadczona^ przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

1) oryginal lub poswiadczon^ za zgodnosc z oryginatem kopie karty oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oswiadczenie, ze kandydat nie byt karany kara dyscyplinarna, o ktorej mowa w art. 76 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 poz. 191 z pozn. zm.)
lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.-Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U.
z 2012 r. poz. 572 z pozn. zm.)-w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oswiadczenia, ze kandydat ma peJna^ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni praw
publicznych - w przypadku osoby niebedacej nauczycielem,

o) oswiadczenia, ze kandydat wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. z 2015 r. poz. 2135
z pozn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

*Kazde oswiadczenie musi bye opatrzone klauzul^ o nastepuj^cej tresci: ,,Dane powyzsze
podatem/am zgodnie z prawda, co potwierdzam wtasnorecznym podpisem.
Art. 233 § 1 Kodeksu karnego: Kto, sktadajac zeznanie maj^ce stuzyc za dowod
w postepowaniu s^dowym lub innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawd^ lub zataja prawde, podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do
lat 8".

3. Na zaxianie organu prowadz^cego publiczn^ szkote kandydat jest obowi^zany przedstawic
oryginaty dokumentow ztozonych jako kopie.

4. Oferty nalezy skladac w zamknietych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem
kontaktowym i dopiskiem: ,,Konkurs na dyrektora Zespolu Szkol w Brudnowie", w terminie
do dnia 25 lipca 2016 r. na adres: Urz^d Gminy w Wagancu ul . Dworcowa 11 , 87-731 Waganiec,
sekretariat pokqj nr 13 (liczy sie data wplywu).

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Wqjta Gminy Waganiec.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci i cztonkowie komisji
zostan^ powiadomieni indywidualnie.

mgr Piotr Kosik


