Zatącznik do zarządzenia Nr 93/VIII/20 19
Buimistrza Gminy Konstanciii-Jezionia
z dnia 26 marca 2019 r.
Ogloszenie o konkursie
Burtu istrz Gminy Konstancin-Jez iorna
oglasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Szkoly Podstawowej Integracyjnej nr 5
im. Żolnierzy Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „Mączyński”
05-520 Konstancin-Jeziorna uL SzkoJa 7
I. Do konkursu może przystąpić osoba speiająca wymaania:

określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 201 7r. w sprawie
wymagań. jakim powiana odpowiadać osoba zajniująca stanowisko dyrektora tub imie stanowisko
kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej oraz publicznej placówce
(Dz.U.z2017r. poz. 1597)t.j:
1) NAUCZYCIEL MIANOWANY LUB DYPLOMOWANY, KI ÓRY SPELNIA ŁĄCZNIE
NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:
a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i hyalifikacje do zajmowania stanowiska
iiauczyciela w danej szkole:
b) ukończył studia wyższe tub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie
placówek doskonaleiiia nauczycieli:
c) posiada co llajrnniej pięciolemi staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pięciolehii staż pracy dydakcznej na stanowisku nauczyciela akademickiego:
d) uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną
ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela
akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatiiicti czterech lat pracy w szkole
wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:
e) spełiiia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym:
f) ma pehią zdohiość do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych:
g) nie byl prawomocnie ukarany karą dyscyptinanią, 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.l
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 przestępstwo
skarbowe:
i) nie toczy się
publicznego:

przeciwko

niemu postępowanie
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j) nie

byt karany zakazem pelnienia fhnkcji związanych z dysponowaniem środkami
pnblicznymi. 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 7pażdzieniika 1999 r. ojęzyku polskim (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 931 ze zm.).
2) NAUCZYCIEL MIANOWANY LUB DYPLOMOWANY zatrudniony na stanowisku
wymagaj ącyni kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorhun
oświaty, („entnun Ednkacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych
koinisj ach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany 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), spelniający wymagania określone wpkt 1)
ogloszenia, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej
oceny dorobku zawodowego.
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w” sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyreklora publicznego przedszkola, publicznej szkoly
podstawowej, publicz.nej szkoly ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587):
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję hm.kcjonowania i rozwojn szkoly:
2) oświadczenie zawieraj ace nastepujące dane kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i mniej sce
urodzenia. obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji):
3) życiorys z opiseni przebiegu pracy zawodowej, zawierający
-

-

xy

szczególności informuację 0:

stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela albo
-

stażu pracy dydaktycznej

-

w przypadku nauczyciela akademickiego.

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z orygina[emn kopie dokimmentów potwierdzających
posiadanie wymaganego stażu pracy. o którym mowa w pkt 3”.śxyiadecy pracy, zaświadczeń
o zatrudnieniu lub iiuiych dokumnentów potwierdzających okres zatrudnienia:
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginalemn kopie dokmunentów potwierdzających
posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tylu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub
ś%yiadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa
ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą:

6) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginalem kopii dokmnentn potwierdzaj acego
znaj oniość języka polskiego, o którym mowa xy ustawie z dnia 7 października 1999 r. ojęzyku
polskinm(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.)- wprzypadkmi cudzoziemca:
7) poświadczonej za zgodność z oryginalem kopii zaświadczenia lekarskiego
przeciwwskazań zdrowohiych do wykonywania pracy na stanowisk-u kierowniczym:

o braku

8) oświadczenie. że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne:
9) oświadczenie, że kandydat nie byt skazany prawoniocnyni wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
uinyślmue przestępstwo skarbowe:
10) oświadczenie, że kandydat nie byt karany zakazem pelnienia hmnkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznynmi, o któryimm mowa w art. 3 1 ust. 1 pkt 4 ustaw z dnia
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17 gnidnia 2004 r. o odpowiedzialności za naniszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2018, poz. 1458 ze nn.):
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia
18 października 2006r. o ujawnianiu inforniacj i o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944-1990 oraz otreści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2017r.. poz. 2186 ze zm.)
xy przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia
1972 r.:
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginateni kopię aktu nadania stopnia nauczycieta
mianowanego tub dyplomowanego:
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowego:
mowa
o której
karany
karą dyscyplinarną,
nie był
że kandydat
14) oświadczenie,
wart. 76 list. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018r., poz.967
ze zm.), a xy przypadku nauczyciela akademickiego —karą dyscyplinarną, o której niowa XV art.276
ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U.
z2018r.,poz. 1668 zenu.):
-

15) oświadczenie, że kandydat nia pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych.
Oferty należy składać XV zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnynm i dopiskiem
„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr S w Konstancinie-Jeziornie”,
XV tenninie do dnia 29 kwietnia 2019 r. w kancelarii Urzędu Miasta i Gnminy Konstancin- Jeziorna
itl. Piaseczyńska 7705-520 Konstancin-Jeziorna, xy poniedziałki XV godz. 9.00-17.00, wtorki-piątki
w godzinach 8.00-16.00.
Konkurs przeprowadzi
Konstancin- Jeziorna.
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