Zarzqdzenie Nr 27/2012
Wojta Gminy Budziszewice
z dnia 20 lipca 2012 roku
w sprawie ogtoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespotu Szkot w Budziszewicach.

Na podstawie art. 30 ust.l i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie
gminnym (t.j.z 2001, Dz.U.Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. IMr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr
180, poz. 1111,

Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.

142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r.Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.
777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz!281; z 2012, poz.567 )oraz art.5c pkt 2 i art.36a ust.2 ustawy z
dnia07 wrzesnia 1991 roku o systemie oswiaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572; z 2004r. Nr 273,
poz.2703, Nr 281, poz.2781; z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131,
poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104; z 2006r.Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227,
poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180,
poz.1280, Nr 181, poz.1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370, Nr 235,
poz.1618; z 2009r.Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705; z
2010r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz.857, Nr 148, poz.991; z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr
112, poz.654, Nr 139, poz.814, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1206) a takze §1 Rozporzqdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na
stanowisko dyrektora publicznej szkoty lub publicznej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz.U.Nr 60, poz.373; z 2011r. Nr 254, poz.1525) zarzqdzam, co naste_puje:

§1
Ogtaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespotu Szkot w Budziszewicach.

§2
Tekst ogtoszenia stanowi zatqcznik do niniejszego zarzqdzenia.
§3

Ogtoszenie o konkursie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Urz^du oraz na tablicy
ogtoszeri przed Urz^dem Gminy w dniu 25 lipca 2012 roku.
§4

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

/ojt

Mirian Holak

Zatqcznik

do Zarzqdzenia nr 27/2012
Wojta Gminy Budziszewice
i dnia 20 lipca 2012 roku

OGtOSZENIE O KONKURSIE

Wojt Gminy Budziszewice
ogtasza konkurs na stanowisko dyrektora
Zespotu Szkot w Budziszewicach, w sktad ktorego wchodzq:
Publiczna Szkota Podstawowa im. Kardynata Stefana Wyszyriskiego oraz
Publiczne Gimnazjum im. Kardynata Stefana Wyszyhskiego
ul. Szkolna 4, 97-212 Budziszewice.

Do konkursu moze przystqpic osoba, ktora spetnia wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pazdziernika 2009 r. w sprawie wymagah, jakim
powinna odpowiadac

osoba

zajmujcica

stanowisko dyrektora

oraz

inne

stanowisko

kierownicze w poszczegolnych typach publicznych szkot i rodzajach publicznych palcowek
(Dz. U. Nr 184, poz. 1436 2 poz. zm.), tj.:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, ktory:
a) ukohczyt studia magistorskie i posiada przygotowanie podagogiczne, ukoriczyt studia
pierwszego

stopnia

pedagogiczne

lub

studia

wyzszc

zawodowo

i

posiada

przygotowanie

lub ukohczyt nauczycielskie kolegium j^zykow obcych - posiada

kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzqcej w sktad
Zespotu, w ktorej wymagania dotyczqce kwalifikacji nauczycieli sq najwyzsze;
b)

ukohczyt studia wyzszc lub studia podyplomowe z zakresu zarz^dzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarzqdzania oswiatq, prowadzony zgodnie z przepisami w
sprawie placowek doskonalenia nauczycieli;

c)

posiada co najmniej piqcioletni staz pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pi^cioletni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

d)

uzyskat, przed przyst^pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora: - co najmniej
dobra. ocen^ pracy w okresie ostatnich pie;ciu lat pracy lub, - pozytywna, ocenr^
dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo, - w przypadku nauczyciela
akademickiego - pozytywna. ocene pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w
szkole wyzszej;

e) spetnia warunki zdrowotne

niozbedne do wykonywania

pracy na

stanowisku

kierowniczym;
f)

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 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pozn. zm.), a w

przypadku nauczyciela akademickiego - karq dyscyplinarnq, o ktorej mowa w art. 140
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365

z pozn. zm.)

oraz nio toczy si(; przociwko niemu postqpowanie

dyscyplinarne;
g) nie byt skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przestqpstwo lub umyslne
przestqpstwo skarbowe;
h) nie toczy siq przeciwko niemu postqpowanie o przestepstwo scigane z oskarzenia
publicznego;
i)

nie byt karany zakazem petnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem srodkami
publicznymi, o ktorym 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 2005 r. Nr
14, poz. 114 z pozn. zm.)

2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym

na stanowisku

wymagajqcym kwalifikacji pedagogicznych w urzqdzie organu administracji rzqdowej,
kuratorium oswiaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i
okrqgowych

komisjach

dyplomowanym

egzaminacyjnych,

oraz

nauczycielem

mianowanym

lub

urlopowanyrn lub zwolnionym z obowiq/ku swiadczenia pracy na

podstawie przepisow ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi<]/kach zawodowych (Dz. U. 2
2001 r. Nr 79, poz. 854 z pozn. zm.), spetniajqcym okreslone wyzej wymogi, z wyj^tkiem
wymogu posiadania co najmnioj dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku
zawodowego;
3) do udziatu w konkursie moga przystqpic rowniez kandydaci niebcjdqcy nauczycielami,
ktorzy:
a) posiadajq obywatelstwo polskie z tym, ze wymog ten nie dotyczy obywateli panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej, panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konfederacji Szwajcarskiej;
b) ukohczyli studia magisterskie;
c) posiadaj^ co najmniej piecioletni staz pracy, w tym co najmniej dwuletni staz pracy
na stanowisku kierowniczym;
d) maj^ petna_ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzystajq z praw publicznych;
e) nie toczy siq przeciwko nim postepowanie o przestqpstwo scigane z oskarzenia
publicznego lub postqpowanie dyscyplinarne;
f)

spetniajq wymagania okreslone w pkt Ib, le, Ig i li.

Oferty osob przyst^pujqcYch do konkursu powinny zawierac:
1) uzasadnienie przystqpienia do konkursu oraz koncepcjq funkcjonowania i rozwoju
szkot wchodzqcych w sktad Zespotu;
2) poswiadczonq przez kandydata za zgodnosc z oryginaiem kopiq dowodu osobistego
lub

innego

dokumentu

obywatelstwo kandydata;

potwierdzaj^cego

tozsamosc

oraz

poswiadczajqcego

3) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

zawierajqcy w

szczegolnosci

informacje 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 nieb^dqcej
nauczycielem;
4) oryginaty lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginatem

kopie

dokumentow potwierdzaj^ce posiadanie wymaganego stazu pracy, o ktorym mowa w
pkt 3;
5) oryginaty lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginatem

kopie

dokumentow potwierdzaja.ce posiadanie wymaganego wyksztatcenia, w tym dyplomu
ukohczenia studiow wyzszych lub swiadectwa ukohczenia studiow podyplomowych z
zakresu zarzqdzania albo swiadectwa ukohczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarza.dzania oswiat^;
6) zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazah zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym;
7) oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy siej post^powanie o przest^pstwo
scigane z oskarzenia publicznego lub postQpowanie dyscyplinarne,
8) oswiadczenie, ze kandydat nie byt skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne
przestqpstwo lub umyslne przestepstwo skarbowe;
9) oswiadczenie, ze kandydat nie byt karany zakazem petnienia funkcji zwiqzanych z
dysponowaniem srodkami publicznymi, o ktorym 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 2005 r. Nr 14, poz. 114 z pozn. zm.)
10) oswiadczenie o dopetnieniu obowia.zku, o ktorym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a
ustawy z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organow bezpieczeristwa paristwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych dokumentow (Dz.
U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z pozn. zm.);
11) oryginat lub poswiadczona. przez kandydata za zgodnosc z oryginatem kopie, aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku
nauczyciela;
12) oryginat lub poswiadczonq przez kandydata za zgodnosc z oryginatem kopie. karty
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego

- w przypadku nauczyciela i

nauczyciela akademickiego;
13) oswiadczenie, ze kandydat nie byt karany karq dyscyplinarnq, o ktorej mowa w art.
76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr
97, poz. 674, z pozn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pozn. zm.) - w przypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oswiadczenie, ze kandydat ma petna, zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z
petni praw publicznych - w przypadku osoby niebe.dqcej nauczycielem;

15) oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgod^ na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926, z pozn. zm.) w cclach przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora.
Oferty nalezy sktadac

w zamkni^tych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym
kandydata oraz dopiskiem:
,,Konkurs na stanowisko dyrektora Zespotu Szkot w Budziszewicach"
w terminie do dnia 10 sierpnia 2012 r. do godziny 15.00 poczta, na adres Urz^du
Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice ( decyduje data
wptywu do Urz^du) lub osobiscie w pokoju nr 9 w Urzedzie Gminy w Budziszewicach.
Oferty, ktore wptynq po uptywie w/w terminu nie bqda. rozpatrywane.
0 terminie i miejscu przeprowadzenia posttjpowania konkursowego kandydaci zostanq
powiadomieni pisemnie przez przewodniczqcego komisji konkursowej.

'Wojt
Marian Holak

