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OGt-ASZA KONKURS
na kandydata na stanowiska dyrektora

:

.

PrzedszkolaPublicznego Nr 6

l.

Do konkursu moZe przystqpi6 osoba, kt6ra spetnia wymagania okre$lone
w Rozporzqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pa2dziernika 2009 r'

,,

lskierka " w Bieniewicach, ul. Btorlska 62

w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiadad osoba zalmujqca stanowisko
publicznych
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczeg6lnych typach
szk6f i rodzajach publicznych placowek I Dz.

ll.

Zgodnie z g 1 ust. 2 pkt

4

U'

Nr 184, poz' 1436 z po2n'zm']'

Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8

kwietnia 2o1o r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora
publicznej szkoty lub publicznej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej
I Dz. U. Nr 60, Poz. 373 z Po2n.zm' |

,

oferty os6b przystgpuj4cych do konkursu powinny zawiera6 :
a) uzasadnienie przystqpienia do konkursu wtaz z koncepcjq funkcjonowania
i rozwoju Przedszkola

;

b) poswiadczon4 pzez kandydata za zgodnosc z oryginatem kopiq dowodu
osobistego lub innego dokumentu potwierdzaiqcego toZsamoSC oraz
poSwiadczajqcego obywatelstwo kandydata ;
c) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajqcy w szczegolnosci
informacjg o

:

stazu pracy pedagogicznei-w przypadku nauczyciela lub
- stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
d) oryginaty lub poSwiadcz one przez kandydata za zgodnosd z oryginatem
pracy,
kopie d oku ment6w potwierdzajqcych posi ad an ie wymaganego stazu

-

o kt6rych mowa w lit.c,

e) oryginaty lub poSwiadczone przez kandydata za zgodnoSi z oryginalem
kopie doku ment6w potwierdzajqcych posiada nie wyma g anego
wyksztatcenia, w tym.dyplom ukonczehia studiow vuyZszych i Swiadectwo

ukoficzenia studi6w podyplomowych z zakresu zarzqdzania lub Swiadectwo
ukonczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzqdzania o$wiatq;

f)

zaSwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazafi zdrowotnych do

wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) o$wiadczenie, 2e pzeciwko kandydatowi nie toczy siq postqpowanie
o przestqpstwo Scigane z oskarhenia publicznego lub postqpowanie
dyscyplinarne,
h) o6wiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za
umySlne przestgpstwo lub umyslne prze_stqpstwo skarbowe

i)

;

oSwiadczenie, ze kandydat nie byt karany zakazem pefnienia funkcji
zwiqzanych z dysponowaniem srodkami publicznymi, o ktorym mowa

ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoSci
za naruszenie dyscypliny finansow publicznych I Dz' U. 22005 r' Nr 14 ,

w art.

31 ,

po2.114, z po2n. zm.l

j)

oryginat lub po$wiadczona ptzez kandydata za zgodno$f z oryginatem
kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
- w przypadku nauczYciela

k) oryginal lub po$wiadczona

;

przez kandydata za zgodno$f z oryginatem

kopia karty oceny pracy lub ocena dorobku zawodowego

- w przypadku

nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

l) oswiadczenie, 2e kandydat

nie byt karany karq dyscyplinarnq, o kt6rej mowa

w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
ust' 1 ustawy
IDz. U. 22006 r, Nr97, poz.674zpo2n. zm. ]lubwart. 140

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym I Dz. U' Nr 164,
poz. 1365 z p62n. zm. I - w przypadku nauczyciela i nauczyciela

z

dnia

akademickiego,

m)

o$wiadczenie, 2e kandydat vtyra2azgodq na przetwa'2anie danych
osobowych zgodnie z ustawE z dnia 29 sierpnia 1997 r' o ochronie

danych osobowych IDz. U.22002 r. Nr 101, poz. 9262p62n'zm'l
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dYrektora.

lD

t7

lll. Oferty nale2y sklada6 wZamknietych kdpertach z podanym adresem

zwrotnym , numerem telefonu idopiskiem :
Nr 6
,,Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego
w Bieniewicach

,,

w terminie do dnia 25 kwietnia2A1H r. do godz. 15
w Bloniu, pok. Nr 1 ul. Rynek 6, 05- 870 Blonie'
te\.0221725

-

30

w Urzqdzie Mieiskim

30 -04

00
Konkurs odbgdzie siq w dniu 8 maja 2014 r. o godz. 10

wsiedzibieUrzqduMiejskiegowBloniu,u|.Rynek6.
Btonia'
Konkurs pzeprowadzi Komisja Konkursowa powolana przez Burmistza

