DUR}iISTRZ BLONlA
05-870 BLONIE
Rynek 6

BURMISTRZ BI,ONIA

(9)

dnia 20 stycznia 2016r.

OGI,ASZA KONKURS
na kandydata na stanowisko dyrektora:

.

Przedszkola Publicznego Nr 4,,Stokrotka" w Bloniu, ul. Grodziska

L.

Do konkursu moze przystapia osoba, kt6ra spelnla wymagania okre5lone w

15

!-

Rozporz4dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dni.a 27 paldziernika 2009r. w

sprawie w;.rnagari, jakim powinna odpowiadad osoba zajmujqca stanowisko

dy'rektora oraz inne stanowisko kierownicze
publicznych szk6l

i

w

poszczeg6lnych t)?ach

rodzajach publicznych plac6wek (Dz. U.

Nr

1.84, poz.

!436 z p62n. zm.)
2. Zgodnie z 5 1 ust. 2 pkt 4 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

I

kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dy'rektora

publicznej szkoly

lub publicznej plac6wki oraz trybu pracy komisji

konkursowej (Dz. Nr 60, poz. 373 z p52n. zm.),

olerty os6b przystgpujqcych do konkursu powinny zawiera6:
a) uzasadnienie prystApienia do konkursu wraz z koncepcjq funkcjonowania

i

rozwoju przedszkola,

b) poSwiadczon4 przez kandydata za zgodno6t z oryginalem kopiq dowodu
osobistego

lub

innego dokumentu ponvierdzajqcego to2samo66

oraz

poSwiadczajqcego obFvatelstwo kandydata,

c) Zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajEcy w szczeg6lno6ci

informacjq o:
- staZu pracy pedagogicznej
- sta2u pracy dydaktycznej

-

-

w przypadku nauczyciela lub

w przS.padku nauczyciela akademickiego,

d) oryginaly lub po6wiadczone prez kandydata za zgodnoii z oryginalem
/

kopie dokument6w potlvierdzajEcych posiadanie wymaganego stazu pracy o
kt6rych mowa w lit. c,

e) oryginaly lub po6wiadczone przez kandydata za zgodno6t z oryginalem
kopie dokument6w potwierdzaj4cych posiadanie w]'maganego wyksztalcenia,

w tym dyplom

ukofczenia studi6w wy2szych

i

Swiadectwo ukoriczenia

studi6w podyplomowych z zakresu zarzqdzania lub Swiadectr,vo ukoriczenia
kursu kwalifikacyjnego z zakesu zarzqdzan.ia o6wiat4,

f)

zaSwiadczenie lekarskie

o

braku przeciwwskazari zdrowotnych

do

wykonyr.vania pracy na stanowisku kierowniczlnn,

g) oswiadczenie,2e przeciwko kandydatowi nie toczy siq postqpowanie
przestqpstwo Scigane

z

oskarZenia publicznego

lub

o

postqpowanie

dyscyplinarne,

h) oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wy.rokiem

za

umySlne przestqpstwo lub umySlne pzestepstwo skarbowe,

i)

o6wiadczenie, Ze kandydat nie

byl karany

zakazem pelnienia funkcji

zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami publicznyrni, o kt6rym mowa w art.

31, ust. 1 pkt 4 ustawy

z

drlia 77 grudnia 2004r. o odpowiedzialno6ci za

naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (Dz . U. z 2013 poz. 168, z p52n.

zm.),

j) oryginal lub

po5wiadczona przez kandydata za zgodno56 z oryginalem kopia

aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w
przypadku nauczyciela,

k) oryginal lub po6wiadczona przez kandydata za zgodno6d z oryginalem kopia
karty oceny pracy lub ocena dorobku zawodowego

-

w przlpadku nauczyciela

i nauczyciela akademickiego,
l) o6wiadczenie,
w

a

2e kandydat nie

byl karany karq dyscl,plinarn4, o kt6rej mowa

. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (Dz. U. z

201,4 poz. 191)

lub an. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo

o

szkolnictwie wyLszym (Dz. U. z 2012 poz. 572) - w przypadku nauczyciela

akademickiego,

m)

oswiadczenie, 2e kandydat w1'raza zgodq

na przetwaranie

danych

osobowych zgodnie z ustawA z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2075 poz. 2135) w celach przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dy,rektora.

3. Oferty naleiy skladaf w zarnknigtych kopertach z podanym adresem
zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem:

,,Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego
Bloniu"
w terminie do dnia 12 lutego 2016r. do godz.

1530

Nr 4 w

w Urzqdzie Miejskim w

Bloniu, pok. Nr 1, ul, Rynek 6, 05-870 Blonie
tel. 22 725

-

30

-

04

Konkurs odbgdzie siq w dniu 22 lutego 2016r. o godz.

L000

w siedzibie Urzqdu Miejskiego w Bloniu, ul. Rynek 6

(I piqtro, sala Slubr6w)
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powolana przez Burmistrza Blonia.

','Rts-Jtu

