
Zarządzenie Nr 0050.1 .34.2017
Wójta Gminy Dobrzeń Wie|ki

z dnia 25 mĄa 2017r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska
dyrektorów pIacówek oświatowych

w Gminie Dobrzeń Wielki

Na podstawie ań. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia B marca 1990r. o Samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz. 446, zm.: poz. 1579, poz. 1948, z 2017r.
poz. 730), a takŻe art. 36a ust. 1 W zW. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzeŚnia
1991r. o systemie oŚwiaty (tekst jedn': Dz. U. z2016r., poz' 1943, zm: poz, 1985,
poz, 1954, poz. 1010, poz' 2169, z2017r., poz' 60) oraz $ 

. l  ust. 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej zdnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu
na stanowisko dyrektora pub|iczne1szkoły |ub pub|icznej p|acowki oraz trybu pracy
komisji konkursowej (Dz. U z 2010r., Nr 60, poz. 373, zm.: z 2011r., Nr 254,
poz, 1525) zarządzam, co następuje:

s 1.
1. ogłasza Się konkursy na stanowiska Dyrektorow PubIicznych Przedszko|i
w ChroŚcicach i Dobrzeniu Wie|kim oraz Zespołu Szko|no-Przedszko|nego w Kup,
na zasadach okreś|onych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej
szkoły |ub pub|icznej p|acowki oraz trybu pracy komisji konkursowej'
2. ogłoszenie o konkursie zamieściÓ na stronach internetowych; Gminy Dobrzeń
Wie|ki i p|acówek, ktorych konkurs dotyczy oraz tab|icy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Dobrzeniu Wielkim.

s2.
TreśÓ ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

s3.
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania'

p



t .

1.

Za|ącznik d o Zar ządze ni a
Nr 0050. 1 .34.2017

Wójta Gminy Dobrzeń Wie|ki
z dnia 25.05.2017r.

oRGAN PoWADzAcY - GMINA DoBRzEŃ WlELKl

oGŁAszA

KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTOROW
PUBL|czNYcH PMEDSZK0L|W cHRoŚc|cAcH l DoBMENIU WlELKlM

oRAz zEsPoŁU szKoLNo-PRzEDszKoLNEGo W KUP

Nazwa iadres
pIacówki

Data
przeprowadzenia

konkursu

Miejsce
przeprowadzenia

konkursu

Publiczne Przedszkole
w Chrościcach
u l .  Szko lna  11

46-0B0 Chrościce

22 czeruviec 2017r.
Sala Narad

Urzędu Gminy
w Dobrzeniu Wielkim

Publiczne Przedszkole
w Dobrzeniu Wielkim

ul' Koście|na 1
46-081 Dobrzeń Wie|ki

22 czewviec 2017r.
Sala Narad

Urzędu Gminy
w Dobrzeniu Wielkim

Zespoł SzkoIno-
Przedszkolny w Kup

ul. 1 Maja 6a
46-082 Kup

22 czerwiec2017r.
Sala Narad

Urzędu Gminy
w Dobrzeniu Wielkim

Do konkursu może przystąpiÓ osoba, ktora spełnia warunki okreŚ|one w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 paŹdziernika 2009r. W sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadac osoba zĄmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze W poszczegó|nych typach pub|icznych szkół i rodzajach pubIicznych
p|acowek (Dz. U. Nr ,184, poz. 1436 z pożn. zm.) to jest:
Nauczycie| mianowany Iub dyp|omowany, który spełnia łącznie następujące Wymagania:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwa|ifikacje

do zajmowania stanowiska nauczycie|a w przedszko|u' szko|e Iub p|acówce;
2) posiada kwa|ifikacje do zajmowania stanowiska nauczycie|a w szkole |ub placÓwce

wchodzącej w skład zespołu, w ktorej wymagania dotyczące kwa|ifikacji nauczycie|i są
najwyższe;

3) ukończył studia wyŻsze lub studia podyp|omowe z zakresu zarządzania a|bo kurs
kwa|ifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placowek doskonalenia nauczycieli;

4) posiada co najmniej pięcioletni staz pracy pedagogicznej na starpwisku nauczycie|a
Iub pięcioIetni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczycieIa akademickiego;

5) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu |at pracy |ub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku a|bo
c) w przypadku nauczycie|a akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie

ostatnich czterech |at pracy w szko|e wyŻszej
- prz& przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a W przypadku,
o ktorym mowa w ań. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeŚnia 199,1r.
o systemie oświaty, jezeIi nie pzeprowadzono konkursu - przed powierzeniem
stanowiska dyrektora;

6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;

7) nie był karany karą dyscyp|inarną, o ktorej mowa w ań. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Df U. z 2016r., poz. 1379 z poin. zm.),



a W przypadku nauczycie|a akademickiego - karą dyscyp|inarną, o ktÓrej mowa
w ań. 140 ust' 1 ustawy z dnia 27 |ipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym
(Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z pożn. zm') oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie dyscypIinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyś|ne przestępstwo lub umyś|ne
przestępstwo ska rbowe ;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarzenia
publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
pub|icznymi, o którym mowa w ań. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r'
o odpowiedzia|ności za naruszenie dyscyp|iny finansow pub|icznych (Dz. U. z 2013r'
poz' 168 z pożn. zm.).

2. osoba niebędąca nauczycie|em, ktora spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywate|stwo po|skie' z tym ze wymóg ten nie dotyczy obywate|i państw

członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konfederacj i Szwaj ca rskiej ;

2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcio|etni staz pracy, w tym co najmniej dwu|etni staz pracy na

stanowisku kierowniczym ;
4) ma pełną zdo|nośÓ do czynności prawnych i korzysta z praw pub|icznych,
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo Ścigane z oskarzenia

pubIicznego Iub postępowanie dyscypIinarne;
6) spełnia wymagania okreŚ|one w dzia|e I ust' 1 pkt 3, 6, 8 i 10.

||. oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
pub|icznego przedszko|a, pub|icznej szkoły Iub pub|icznej p|acówki,

2) poświadczona przez kandydata za zgodnośó z oryginałem kopia dowodu osobistego |ub
innego dokumentu potwierdzającego tozsamośÓ oraz poŚwiadczĄącego obywatelstwo
kandydata,

3) iyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczego|ności informację 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

niebędącej nauczycieIem,
4) oryginały |ub poświadczone przez kandydata za zgodnośĆ z oryginałem kopie

dokumentow potwierdzających posiadanie Wymaganego stazu pracy, o ktorym mowa
w ust. 3,

5) oryginały |ub poświadczone przez kandydata za zgodnośc z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie Wymaganego wykształcenia, w tym dyp|omu
ukończenia studiow wyzszych |ub świadectwa ukończenia studiow podyp|omowych
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwa|ifikacyjnego z zakresu
zarządzania oŚwiatą,

6) zaświadczenie |ekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym, r

7) oświadczenie, Że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowańie o przestępstwo
ścigane z oskarzenia pub|icznego Iub postępowanie dyscyp|inarne,

8) oświadczenie, Że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyś|ne
przestępstwo Iub umyś|ne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, Że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia fl grudnia 2004r. o odpowiedzia|ności za naruszenie dyscyp|iny finansów
pub|icznych (Dz. U. z2013r., poz. 168 z poŹn. zm'),

10)oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o ktorym mowa w ań. 7 ust' 1 iust. 3a ustawy
z dnia 18 paŹdziernika 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z |at 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U' z 2016r,
poz. 1721 z poŹn. zm.),

1 1) oryginał |ub poświadczona przez kandydata za zgodnoŚc z oryginałem kopia aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomoganego - w przypadku nauczyciela,



12)oryginał |ub poświadczona przez kandydata za zgodnośc z oryginałem kopia kańy oceny
pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,

13)oŚwiadczenie, Że kandydat nie był karany karą dyscyp|inarną, o ktorej mowa w ań. 76
ust' 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Kańa Nauczycie|a (Dz. U. z2016r., poz, 1379
z pożn. zm.) |ub W art' 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 |ipca 2005r. - Prawo
o szkolnictwie wyzszym (Dz' U, z 2016r., poz' 1842 z poŹn. zm.) _ w przypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)oświadczenie, ze kandydat ma pełną zdo|noŚÓ do czynności prawnych i korzysta z pełni
praw pub|icznych _ W przypadku osoby niebędącej nauczycie|em,

15) oŚwiadczenie, ze kandydat wyraŻa zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r' o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r',
poz.922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

ll|. ofeńy na|eŻy składaÓ w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko
Dyrektora PubIicznego Przedszkola W Chróścicach',, Iub ,,Konkurs na stanowisko
Dyrektora Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim", lub ,,Konkurs na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szko|no.Przedszko|nego W Kup'' oraz opatrzone danymi adresowymi,
łącznie z numerem te|efonu do kontaktu, w terminie do dnia 14 czenvca 2017r.
W sekretariacie Urzędu Gminy W Dobrzeniu Wie|kim, u|. Namysłowska 44,
46-081 Dobrzeń Wielki.

lV. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wojta Gminy Dobrzeń
Wielki.

o godzinie przeprowadzenia poszczego|nych postępowań konkursowych, kandydaci
zostaną poinformowani odrębnymi pismami.

W postępowaniu konkursowym Wymaga się obecności kandydata, który złoŻył ofeńę.

Blizszych informacji o zasadach przeprowadzenia konkursu i warunkach uczestnictwa
udzie|a Zastępca Wojta Gminy Dobrzeń Wie|ki, te|. 77l 46-95.524 w. 203.
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