ZARZADZENIE NR 60/2019
W6jta Gminy RYbno
z dnia 4 czerwca 2019r.
w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Polskich Mistrz6w Olimpijskich w Zabinach
Szkoly Podstawotn".l

i-.

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art.29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016t. prawo oswiatowe (Dz.U. z 2018r.po2.996 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorz4dzie gminnym (Dz.IJ.22019 r. poz. 506) oraz $ 1 ust. 1 rozporz4dzenia Ministra
Edukacji Narod'owej z 1 1 sierpnia 201'7 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektoia publicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej, publicznej szkoly
ptnadpodstawowej lub publicznej plac6wki orM trybu pracy komisji konkursowej
(Dz.tJ . poz. 1587) zarz4dzun co nastEpuje:

s1
1.

2.

oglasza sig konkurs w celu wylonienia kandydata na .stanowisko dyrektora Szkoly
Podstawowej im. Polskich Mistrz6w Olimpijskich w Zabinach, Zabiny 26' 13-220
Rybno.
Tredi ogloszenia o konkursie zawarta iest w zal4czniku do niniejszego zarz4dzenia.

s2
Postgpowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami okreslonymi
w rozpou4dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej.
publicznej szkoly ponadpodstawowej lub publicznej plac6wki oraz trybu pracy komisji
konkursowej (Dz.U. poz. 15 87)

$3
Ogloszenie o konkursie zarnieszcza sig na stronie intemetowej Urzgdu Gminy Rybno
oraz na tablicy ogloszeri w Urzgdzie.

s4
Zarz4dzenie wchodzt w Zycie z dniem podpisania.

Zal1cznik do Zarz4dzenia nr 6012019
W6jta GminY RYbno
z dnia 4 czerwca 2019t'

OGT,OSZENIE O KONKURSIE

W6jt Gminy Rybno
oglasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoly Podstawowej im. Polskich Mistrz6w Olimpijskich w Zabinach
Nazwa i adres plac6wki, kt6rej dotyczy konkurs:
Zabiny 26,13-220 Rybno

1.

2.

konkursu moze przyst4pi6 osoba, kt6ra spelnia wymagania okeSlone
w rozporz4dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
Do

wymagan, jakim powinna odpowiada6 osoba zajmuj4ca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej,
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej plac6wce (Dz.U. poz. 1587)'
Oferty os6b przystgpuj4cych do konkursu powirtty zawietaf:'
1) uzasadnienie przyst4pienia do konkursu wraz z koncepcj4 funkcjonowania i rozwoju
Szkoly Podstawowej im. Polskich Mistrz6w Olimpijskich w Zabinachl
Zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawietajqcy w szczeg6lno6ci
informacjg o
a) sta2u pracy pedagogicznej - w przlpadku nauczyciela albo
b) stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo
c) staZu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przlpadku osoby
niebgdqcej nauczycielem;
oSwiadczenie zawieraj4ce nastgpuj4ce dane osobowe kandydata:
a) imig (imiona) i nazwisko,
b) datg i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
podwiadczone przez kandydata za zgodno66 z oryginalem kopie dokument6w
potwierdzaj4cych posiadanie wymaganego sta'Zu pracy, o kt6rym mowa w pkt 2,
Swiadectwa pracy, za6wiadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzaj4ce
okres zatrudnienia;
po5wiadczone przez kandydata za zgodnoil z oryginalami kopie dokument6w
potwierdzaj4cych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, wtym dyplomu
ukoriczenia studi6w wy2szych lub Swiadectwa ukofczenia studi6w podyplomowych
z zakresu zuz4dzania albo Swiadectwa ukoiczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu

2)

3)

4)

5)

6)
7)

zarz4dzania ofwiat4;

podwiadczon4 przez kandydata za zgodnoll z oryginaiem kopig dokumentu
potwierdzaj4cego znajomo6i jgzyka polskiego, o kt6rym mowa w ustawie z 7
pa:2dzienika 1999 r. o jgzyku polskim (Dz.U. z 2018r. poz.931 ze zm-) w przypadku cu dzoziernca;
po6wiadczon4 przez kandydata za zgodnoil z oryginalem kopig zaSwiadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazari zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym;

przestqpstwo
o6wiadczenie, 2e przeciwko kandydatowi nie toczy sig postgpowanie o
Scigane z oskarzenia publicznego lub postqpowanie dyscypliname;
oS'ftadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyilne
pzestgpstwo lub umyslne przestqpstwo skarbowe;
t0) oSwiaJczenie, 2e ka-ndydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcj i zwipanych
ust' 1
z dysponowaniem Srodkami publicznyni, o kt6rym mowa w art
finans6w
pki4 ustawy z 17 .12.2004 r. o odpowiedzialnoici za naruszenie dyscypliny
publicznych (Dz.U.z2018r. poz' 1458 ze zm');
11) oswiadczenie o dopelnieniu obowi4zku, o kt6rym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy
z18 paLdziemika 2006r' o ujawnianiu informacji o dokumentach organ6w
1944-1990 oraz treSci tych dokument6w
bezpieczeirstwa paristwa z
(D;.U . z 201q|.. poz.430 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1

8)
9)

3l

lat

sierpnia 1972 r.;

12) poswiadczo n4 pnez kandydata za zgodnodi z oryginalem kopig aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
13) poSwiadczon4 przez kandydata za zgodno!;t z oryginalem kopig karty oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;
14) oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl karany kar4 dyscyplinam4, o kt6rej mowa
w afi.76 ust. 1 ustawy 226 stycznia 1982r' - Karta Nauczyciela (Dz.U' 22018r.
poz.967 ze zm.) lub w art. 113 ust.2 ustawy 220 lipca 2018r' Prawo
o szkolnictwie .vqlZszq i nauce (Dz.U. z20l8t. poz. 1996 ze zm.) - w przlpadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15) oSwiadczenie, ze kandydat ma pelnq zdolnoS6 do czynnodci prawnych i korzysta
w pelni z praw publicznych.
Oferty nale2y sklada6 w zamknigtych kopertach z podanym adresem zr^'rotnym
i dopiskiem odpowiednio do plac6wki "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoty Podstawowej im. Polskich Mistrz6w Olimpijskich w Zabinach" w terminie do
dnia 24 czerwca 2019r. na adres: Urz4d Gminy Rybno, ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
W przypadku przeslania oferty listem poleconym liczy sig data dorgczenia przesylki do
sekretariatu Urzgdu Gminy Rybno.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez W6jta Gminy Rybno.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postgpowania konkursowego kandydaci zostan4
powiadomieni pisemnie. Na Z4danie W6jta Gminy kandydat obowi4zany jest przedstawi6
oryginaly dokument6w, o kt6rych mowa wust.2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed
postqpowania
rozrnowy z kandydatem dopuszczonym
przyst4pieniem
konkursowego komisja konkursowa ma prawo 24dat przedstawienia dowodu osobistego
kandydata lub innego dokumentu potwierdzaj4cego jego to2samoS6 oraz posiadane

-

-

3.

4.

do

5.

do

obywatelstwo.
Szczeg6lowe informacje dotycz4ce konkursu mo2na uzyska6 w Urzqdzie Gminy Rybno
tel.23 696 60 55.

mgr ini.

