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OGLASZA KONKURS
na kandydata na stanowiska dyrektora

4

:

'

Przedszkola Publicznego Nr

L

Do konkursu moze przystEpic osoba, kt6ra spelnia wymagania okreslone

,,

Stokrotka " w Bloniu, ul. Grodziska 15

w Rozporzqdzeniu l\,4inistra Edukacji Narodowej z dnia 27 pa2dzientka 2oog

t.

w sprawie wymaga6, jakim powinna odpowiadac osoba zajmujEca stanowisko
dyrektora ofaz inne stanowisko kierownicze w poszczegolnych typach publicznych

szk6l i rodzajach publicznych placdwek I Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z p62n.zm.l,

ll.

Zgodnie z S 1 ust. 2 pkt

kwietnia 2010

r.

4

Rozporz4dzenia l\,4inistra Edukacji Narodowej z dnia 8

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora

publicznej szkoly lub publicznej placowki ofaz trybu pracy komisji konkursowej
I Dz. U. Nr 60, poz. 373 z p62n.zm. ]

,

oferty os6b przystepujEcych do konkursu powinny zawiera6

a)

:

uzasadnienie przystqpienia do konkursu wfaz z koncepcjq funkcjonowania
i rozwoju przedszkola

;

b) poswiadczonA p rzez kandydala za zgodnoSd z oryginalem kopie dowodu
osobistego lub innego dokumentu potwierdzai4cego tozsamosi oraz
poswiadczajqcego obywatelstwo kandydata

;

c) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowei, zawierajEcy w szczeg6lnosci
informacjQ o

:

sta2u pracy pedagogiczneJ
- stazu pfacy dydaktycznej

-

- w przypadku

naL/czyciela lub

w pfzypadku nauczyciela akademickiego,

d) oryginaly lub po6wiadczone przez kandydata za zgodnos6 z oryginalem
kopie dokumeni6w potwierdzajEcych posiadanie wymaganego stazu pfacy,
o ktorych mowa w lit.c,

e) oryginaly lub poswiadczone pzez kandydata za zgodnose z oryginalem
kopie dokument6w potwierdzajqcych posiadanie wymaganego
wyksztalcenia, w tym dyplorn ukonczenia studi6w wyzszych i Swiadectwo

ukoiczenia studi6w podyplomowych z zaktesu zazEdzania lub Swiadectwo
ukohczenia kursu kwaliUkacyjnego z zaktesu zarzqdzania o6wiatE

0

;

za6wiadczenie lekarskie o bfaku przeciwwskazai zdrowotnych do
wykonywania pfacy na stanowisku kiefowniczym,

g) oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy sie post?powanie
o przestepstwo 6cigane z oskarzenia publicznego lub postepowanie
dyscyplinarne,
h) oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za
umyslne przestepstwo lub umyslne przestQpstwo skarbowe

i)

,

oswiadczenie, ze kandydat nie byl katany zakazem pelnienia funkcji

zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami publicznymi, o kt6rym mowa
w art. 31, ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 gfudnia 2004 r. o odpowiedzialnogci
za nafuszenie dyscypliny finansow publicznych IDz. U. z 2005 r. Nr 14

,

po2.114, z p62n. zm.l

j)

oryginal lub poswiadczona ptzez kandydala za zgodnosi z oryginalem
kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
- w przypadku nauczyciela

k)

;

oryginal lub po6wiadczona ptzezkandydata za zgodnos6 z oryginaiern
kopia karty oceny pracy lub ocena dorobku zawodowego

-

w przypadku

nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

l)

o6wiadczenie, Ze kandydat nie byl karany karE dyscyplinarnq, o kt6rej mowa

w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 slycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
I Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z p62n. zm. I lub w art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 27 lipaa 20Q5 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym I Dz. U. Nr 164,
poz.

1365 zp62n. zm.I

- w przypadku nauczyciela

i

nauczyciela

akademickiego,

m)

o6wiadczenie, 2e kandydat wyra2a zgode na pzetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawE z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych lDz.tJ.z2AA2 r. Nr 101, poz.926 zp62n. zrn.I
w celach przeprowadzenia konkursu ra stanowisko dyrektora

lll. Oferty nale2y sklada6 w zamkniQtych kopertach z podanym adresem

zwrotnym , numerem telefonu idopiskiem

:

,,Konkurs na stanowisko dyrektora Pnedszkola Publicznego Nr 4
w Bloniu. ..
w terminie do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godz. 15

30

w LJrzedzie Miejskim

w Bloniu, pok. Nr 1, ul. Rynek 6, 05- 870 Blonie,
tet. 022 I 725

-

30 -O4

Konkurs odbedzie sie w dniu 29 kwietnia 2015 r. o godz. 10
w siedzibie Urzedu Miejskiego w Bloniu, ul. Rynek 6.
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powolana przez Burmistrza Blonia.
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