ZARZ4DZF.NIE.NR4712022
W6jta Gminy Rybno
z dnia 13 naja 2022r.
w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szko$ Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach
Na podstawie art.63 ust. I i 10 wzw. zarI.29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo odwiatowe (Dz.U.22021 r. poz. 1082 ze zn.), art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r.
o samorzqdzie gminnym (Dz.IJ.22022 r. poz.559) oraz $ 1 ust. I rozporz4dzenia Ministra
Edukacji Narodowej 211 sierpnia 2017r. 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. z
2021 r. poz. 1428 zNzqdzant, co nastgpuje:

s1
,|

O$asza sig konkurs w celu wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoty
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach, Koszelewy 78, 13-206 PloSnica.
Tred6 ogloszenia o konkursie zawarta jest w zal4czniku do niniejszego znzqdzenia.

s2
Postgpowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami okredlonymi
w rozporz4dzeriu 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.

s3
Ogloszenie o konkursie zamieszcza sig na stronie intemetowej Urzgdu Gminy Rybno oraz
na tablicy ogloszeri w Urzgdzie.

$4
Zavqdzenie wchodzi w irycie z dniem podpisania.

Zal4cznik do Zarz4dzenia nr
W6jta Gminy Rybno
z dnia 13 mata2022r.

47 12022

OGI.OSZENIE O KONKURSIE

W6jt Gminy Rybno
oglasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoly Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach

Nazwa i adres plac6wki, kt6rej dotyczy konkurs:
Szkola Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach
Koszelewy 78
l3-206 PloSnica
1

.

2.

Do konkursu moze przyst4pii osoba, kt6ra spelnia wymagania okeSlone
w rozporz4dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z1l sierpnia 2017r. w sprawie
wymaga6, jakim powinna odpowiadad osoba zajmuj4ca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze w publicmym przedszkolu, publicznej szkole
podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej plac6wce (Dz.U. z
2021 r. poz. 1449)
Oferty os6b przystgpuj4cych do konkursu powinny zawiera6'.
1) uzasadnienie przyst4pienia do konkursu wraz z koncepcj4 funkcjonowania
i rozwoju Szkoly Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach.
2) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj4cy w szczeg6lnoSci
informacjg o
a) sta:Zu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) staZu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo
c) sta2u pracy, wtym stazu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebgd4cej nauczycielem;
3) o5wiadczenie zawieraj4ce nastgpujqce dane osobowe kandydata:
a) imig (imiona) i nazwisko,
b) datg i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).
4) poSwiadczone przez kandydata za zgodno(l z oryginalem kopie dokument6w
potwierdzaj4cych posiadanie wyrnaganego staZu pracy, o kt6rym mowa
w pkt 2, Swiadectwa pracy, zaSwiadc zenia o zatrtdnieniu lub inne dokumenty
potwierdzaj4ce okres zatrudnienia;
5) podwiadczone przez kNtdydata za zgodnoi( z oryginalem kopie dokument6w
potwierdzaj4cych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, wtym dyplomu
ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia, studi6w drugiego stopnia, jednolitych
studi6w magisterskich lub Swiadectwa ukoriczenia studi6w podyplomowych
z zakresu zxz4dzaria albo dwiadectwa ukoriczenia kursu kwalifikacyjnego
z zakrest zan4dzania oSwiat4;
6) w pr4padku cudzoziemca- poSwiadczon4 przez kardydata za zgodno(f
z oryginalem kopig dokumentu potwierdzajqcego znajomoSi jgzyka polskiego,
puldziemika 1999
o kt6rym mowa w ustawie
o jgzyku polskim

z7

r.

7)
8)

(Dz.U. 22021r. poz.672) lub dyplomu ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia,
studi6w drugiego stopnia lub jednolitych studi6w magisterskich na kierunku
filologia polska, lub dokumentu potwierdzaj4cego prawo do wykonywania
zawodu tlumacza przysigglego jgzyka polskiego;
podwiadczon 4 przez kandydata za zgodnoli(, z oryginalem kopig zadwiadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazari zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym;
oSwiadczenie, 2e przeciwko kandydatowi nie toczy sig postgpowanie
o

przestgpstwo Scigane z oskarzenia publicznego

lub

postQpowanie

dyscypliname;
9) oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za
umy3lne przestgpstwo lub umydlne przestgpstwo skarbowe;
10) oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji
zwi4zanychz dysponowaniem Srodkami publicznymi, o kt6rym mowa w art. 31
ust. 1 pkt 4 ustawy zl7 grudnia 2004r. o odpowiedzialnoSci za naruszenie
dyscypliny finans6w publicznych (Dz.U. 22021r. poz.289);
1 1) odwiadczenie o dopelnieniu obowi4zku, o kt6rym mowa w art.
ust. 1
i 3a ustawy z18 pu2dziemika 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organ6w bezpieczeristwa paristwa z lat 1944-1990 oraz tre5ci tych dokument6w
(Dz.U. z 2020r. poz. 2141 oraz z 202k. o2.255 i 464) - w przypadku kandydata
na dyrektora publicznej szkoly urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
12) po5wiadczon4 przez kandydata za zgodno!;(, z oryginalem kopig aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
w przypadku
nauczyciela;
13) poSwiadczon1 przez kandydata za zgodno!6 z oryginalem kopig karty oceny
pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;
14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego- oSwiadczenie, 2e
kandydat nie byl prawomocnie ukarany kar4 dyscyplinam4, o kt6rej mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 202h.
poz.17 62 ze zm.) lub kar4 dyscyplinam4, o kt6rej mowa w art. 276 ust. 1 ustawy
220 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 'uq12szp i nauce (Dz.U. z 2022r.
poz. 57 4 ze zm.), lub kar4 dyscyplinamq, o kt6rej mowa w art. I 40 ust. 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie Wzszym (Dz. U. z 2017r.
poz.2l83, ze zm.);
15) oSwiadczenie, 2e kandydat ma peln4 zdolnoSd do czynno6ci prawnych i korzysta
w pelni z praw publicznych.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Rybno, adres: ul. Lubawska 15, 13220 Rybno.
W celu uzyskania wigcej informacji o przetwaftanir danych osobowych mo2na
skontaktowai sig z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za poSrednictwem
poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@gminarybno.pl.
Dane bgd4 ptzetwatzane w celu przeprowadzenia postgpowania konkursowego na
stanowisko dyrektora publicznej szkole podstawowej. Podstaw4 prawn4 przetwarzania
danych osobowych jest niezbgdno6i spelnienia obowi4zku prawnego (art. 6 ust. lit. c
RODO), wy'nikaj4cego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oSwiatowe oraz
rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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.
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3.

Dane bgd4 przetwarzane przez okres trwania postgpowania konkursowego, a takZe
jeZeli przetwarzanie danych osobowych bgdzie niezbgdne dla celowego dochodzenia
roszczei lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej
przez okes
przedawnienia roszczei, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora
danych.
przefr,tarzaniem danych osobowych przysluguj4 nastgpuj4ce
zwiqzku
uprawnienia:
a) prawo dostgpu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych;
b) prawo do Z4dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do Z4dania usunigcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym);
d) prawo do 24dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W przJpadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO
Pani/Pana danych osobowych, przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego wla6ciwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie
danych osobowych jest warunkiem przyst4pienia do konkursu. Niepodanie danych
osobowych bgdzie skutkowalo brakiem mo2liwoSci wzigcia udzialu w procedurze.

-
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4.

z

Oferty naleiry sklada6 w zamknigtych kopertach z podanvm adresem zwrotnvm
i dopiskiem: "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoly
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach" wlgqiqig._dg_dg!a_30 b

2022r. do sodz.15.00 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.
Dopuszcza sig mo2liwo56 skladania oferty w postaci elektronicznej. Oferta powinna
opatrzona kwalifrkowanym podpisem elektronicznl'rn albo podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
zawierad elektroniczne kopie
j
dokument6w wymaganych ako zal4czniki do oferty. Ofertg nale2y przesla( do dnia22
godz. 15.00 na adres skrzynki podawczej Urzgdu:
czerwca 2021r.
l2803062lSWkaESP. W tltule wiadomodci nale2y napisai: "Konkurs na kandydata
na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach".
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i
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5.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez W 6jta Gminy Rybno.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postgpowania konkursowego kandydaci zostan4
powiadomieni pisemnie. Na Z4danie W6jta Gminy kandydat obowi4zany jest
przedstawii oryginaly dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto
przed przyst4pieniem do roznowy z kandydatem dopuszczonlnn do postgpowania
konkursowego komisja konkursowa ma prawo 2qda6 przedstawienia dowodu
osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzajqcego jego to2samoSi oraz
posiadane obywatelstwo.

6.

Szczeg6lowe informacje dotyczqce konkursu moZna uzyskad w Urzgdzie Gminy
Rybno, pok6j nr 10, tel. 23 696 60 55 w.21 .
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