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z dnia 26 marea 2019 r.
Ogloszenie o konkursie
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Szkoly Podstawowej nr 6
im.

Macieja Rataja
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L Do konkursu może przystąpić osoba spelniająca wyinaEania:
określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie
wymagań, jakim powiana odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora lub iime stanowisko
kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej oraz publicznej placówce
(Dz.U.z 2017r. poz. 1597)t.j:
1) NAUCZYCIEL MIANOWANY LUB DYPLOMOWANY, KIÓRY SPELNIA ŁĄCZNIE
NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:
a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inŻynier lub
równorzęchiy, oraz przygotowanie pedagogiczne i kxyalifikacj e do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danej szkole
b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli:
c) posiada co najmniej pięciolerni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pięciolerni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego:
d) uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozyty\ylIą
ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela
akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole
wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:
e) spehiia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym:

f) nia pełną zdolność do czymlości prawnych i korzysta z pełni praw publicznych:
g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinanią, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018r., poz.967 ze zm.) a w
przypadku nauczyciela akademickiego —karą dyscyplinarną, o której mowa w art.276 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tj. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne:
„

-

li) nie byt skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępst\yo
skarbowe:
i)

imie

toczy

się

przeciwko

niemu postępowanie

o przestępstwo

ścigane

z oskarżenia

publicznego:
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j) nie

był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi. o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r..
poz.1458 ze zm.):

k) w przypadku cudzoziemca- posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach
określonych wustawie z dnia 7 października 1999 r. ojęzyku polskim (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 931 ze zm.).

MIANOWANY LUB DYPLOMOWANY zatrudniony na stanowisku
wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej. kuratorium
oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych
kornisj acti egzamillacyj nycli, oraz nauczyciel mianowany lub dyptomowany urlopowany lub
zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych (tj.Dz. U. z 2019 r. poz.263), spełniający wymagania określone wpkt 1)
ogłoszeiiia, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej
oceny dorobku zawodowego.

2) NAUCZYCIEL

II. Oferty osób przystę)ujcych do konkursu powinny zawierać:

zgodnie z Rozporządzeniem Minisa Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły
podstawowej. publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej (Dz.U. z 2017 1. POZ. 1587):
1) uzasaclnieiiie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję fmikcjonowania i rozwoju szkoty;
2) oświadczenie zawierajace nastepujące dane kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce
urodzenia, obywatel st\yo, miejs ce zamieszkania (adres do korespondencji):

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
-

-

stażu pracy pedagogicznej
stażu pracy dydaktycznej

-

-

xy

przypadku nauczyciela albo

w przypadku nauczyciela akademickiego.

-t) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów pobyierdzającychi
posiadanie wymaganego stażu pracy, o którytu mowa w pkt 3: świadectw pracy. zaświadczeń
o zatrudnieniu lub innych dokumentów potxyierdzających okres zatrudnienia:
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie wynlaganego wykształcenia. xy tym dyplomu ukończenia stitdió\y wyższych lub
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa
ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą:

6) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokunientu potwierdzaj acego
znajomość języka polskiego. o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. ojęzyku
polskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.)- wprzypadkii cudzoziemca:
7) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego
przeciwwskazań zdrowotuych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym:
8) oświadczenie. że przeciwko kandydatowi nie toczy się
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinanie:

postępowanie

o braku

o przestępstwo ścigane

9) oświadczenie, że kandydat nie byt skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub iuuyśliiie przestępstwo skarbowe:
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem petnieiiia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa \V art. 3 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia

Id: 20995A36.6A7F-47C3-SFOO-”7S5AD21FBC5Q. Podpisany

Strona 2

17 grudnia 2004 r. o odpowiedziahiości za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2018, poz. 1458 ze zm.):
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku. o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia
18 pażdzieniika 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeńst\ya państwa
z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2017r.. poz. 2186 ze zni.)
w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia
1972 r.:
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z orygiiiałeni kopię aktu nadania stopnia nauczyciela
ni ianowanego tub dyplomowanego:
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowego:
14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną. o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018r., poz.967 ze zm.).
a w przypadku nauczyciela akademickiego —karą dyscyplinarną, o której mowa w art.276 ust.1
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2018 r..
poz. 1668 ze zm.):
-

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy”,w ternminie do dnia 29
kwietnia 2019 r. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin- Jeziorna ul. Piaseczyńska 77 05520 Konstancin-Jezionia, w poniedziałki w godz. 9.00-17.00. wtorki-piątki w godzinach 8.00-16.00.
Konkurs przeprowadzi komisja konkurs owa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy
Konstancin- Jeziorna.
O tenninie i miej scu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powi aclomi cni indywidualnie w formie pisemnej.
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