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Do konkursu mo¿.e przyst¹piæ osoba, która spe³nia wymagania okreœlone przepisami
Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 paŸdziernika 2009 r. w sprawie
wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkó³ i rodzajach publicznych
placówek (Dz. U z 2009 r. Nr 184, paz. 1436 z póŸn. zm.).

Oferty kandydatów przystêpuj¹cych

do konkursu powinny zawieraæ:

1) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjonowania
i rozwoju szko³y/przedszkola,
2) poœwiadczon¹przez kandydata za zgodnoœæ
z orygina³em kopiê dowodu osobistego
lub innego dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæoraz póœwiadczaj¹cego
obywatelstwo kandydata,
3) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szczególnoœci
informacjê o:
-sta¿u pracy pedagogicznej -w przypadku nauczyciela albo
-sta¿u pracy dydaktycznej -w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
-sta¿u pracy, w tym sta¿upracy na stanowisku kierowniczym -w przypadku osoby
nie bêd¹cej nauczycielem,
4) orygina³y lub poœwiadczone przez kandydata za zgodnoœæz orygina³em kopie
dokumentów potwierdzaj¹cych posiadanie wymaganego sta¿u pracy, o którym
mowa w pkt. 3,
5) orygina³y lub poœwiadczone przez kandydata za zgodnoœæz orygina³em kopie
dokumentów potwierdzaj¹cych posiadanie wymaganego wykszta³cenia, w tym
dyplomu ukoñczenia studiów wy¿szych lub œwiadectwa ukoñczenia studiów
podyplomowych z zakresu zarz¹dzania albo œwiadectwa ukoñczenia kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹,
6) zaœwiadczenielekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym, (zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia
i Opieki Spo³ecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badañ
lekarskich pracowników,
zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeñ lekarskich wydawanych do celów przewidzianych
w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r.,Nr 69, poz. 332 z póŸn. zm.),
7) oœwiadczenie,¿e przeciwko kandydatowi nie toczy siê postêpowanie o przestêpstwo
œciganez oskar¿enia publicznego lub postêpowanie dyscyplinarne,
8) oœwiadczenie,¿e kandydat nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem za umyœlne,
przestêpstwo lub umyœlneprzestêpstwo skarbowe,
9) oœwiadczenie,¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji zwi¹zanych z
dysponowaniem œrodkami publicznymi, o których mowa wart. 31 ust. 1 pkt. 4
ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoœciza naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (j.t. Dz. U. z2013r.,poz. 168)
10) oœwiadczenieo dope³nieniu obowi¹zku, o którym mowa wart. 7 ust. 1 i 3a ustawy

z dnia 18 paŸdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeñstwa pañstwa z lat 1944-1990 oraz treœci tych dokumentów (t.j. Dz. u.
z2013r.,poz.1388)*,
11) orygina³ lub poœwiadczon¹ przez kandydata za zgodnoœæz orygina³em kopiê aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego -w
przypadku
nauczyciela,
12) orygina³ lub poœwiadczon¹ przez kandydata za zgodnoœæz orygina³em kopiê karty
oceny pracy, lub oceny dorobku zawodowego -w
przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego,
13) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹,
o której mowa
wart. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U .
z 2014 r., poz. 191); a w przypadku nauczyciela
akademickiego
-kar¹
dyscyplinarn¹, o której mowa wart. 140 ust. 1 ustawy z dnia 271ipca 2005r. prawo
o szkolnictwie wy¿szym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z póŸn. zm.),
14) oœwiadczenie, ¿e kandydat ma pe³n¹ zdolnoœædo czynnoœci prawnych i korzysta
z pe³ni praw publicznych -w przypadku osoby nie bêd¹cej nauczycielem,
15) oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie
swoich danych
osobowych zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z póŸn. zm.) w celach przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty nale¿y sk³adaæw zamkniêtych kopertach z podanymi danymi osobowymi kandydata
imiê i nazwisko, adres do korespondencji, telefonem kontaktowym i dopiskiem:
..KQnkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum w S³awko~icach;'
w terminie do dnia 23 marca 2015 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzêdu Gminy
Biskupice z siedzib¹ w Tomaszkowicach 455,32-020 Wieliczka.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez Wójta Gminy Biskupice.
Postêpowanie konkursowe odbêdzie siê w sali nr 3 Urz~du Gminy Biskupice,
Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka w terminie:
Dyrektor Gimnazjum w S³awkowicach

-31 marzec 2015 r. godz. 9.00.
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.Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 paŸdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat
1944-1990 oraz treœcitych dokumentów (t.j. Dz. u. z 2013 r., poz. 1388) osoby kandyduj¹ce na stanowisko dyrektora szko³y zobowi¹zane
s¹ do z³o¿enia oœwiadczenia lustracyjnego. Oœwiadczenie to nale¿y przed³o¿yæMa³opolskiemu Kuratorowi Oœwiaty przed przyst¹pieniem do
konkursu. Osoby, które nie przed³o¿¹ oœwiadczenia nie zostan¹ dopuszczone do postêpowania konkursowego. Dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæw Kuratorium Oœwiaty w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub na stronie www.kuratorium.krakow.Dl.

Tomaszkowice,4

marca 2015 r.

