
ZARZ^DZENIE Nr JiS.l&P'lS
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia.9.)*W.<.fehn.'.9r.....2013r.

wsprawie ogtoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkol w Krzynowlodze
Wielkiej

Na podstawie art. 30 ust. 2pkt 5ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 5c pkt 2 i art. 36a ustawy z dnia 7wrzesnia 1991 r. osystemie
oswiaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz §1ust. 1rozporz^dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 8 kwietnia 201 Or. wsprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej
szkoly lub publicznej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 ze zm.)
zarzadzam, co nastepuje:

§1

1. Oglaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkol wKrzynowlodze Wielkiej.
2. Ogioszenie o konkursie stanowi zahjcznik do niniejszego Zarzadzenia.

§2

Informacja o ogloszeniu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogloszen w budynku Urzedu Miasta i
Gminy wChorzelach, na stronie internetowej Urzedu Miasta iGminy wChorzelach: www.gminachorzele.pl
oraz wBiuletynie Informacji Publicznej Miasta iGminy Chorzele: www.chorzele.bip.org.pl

§3

Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powotana odrebnym zarzadzeniem Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele.

§4

Wykonanie zarzadzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§5

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska



UZASADNIENIE

DO ZARZADZENIA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE

w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkol w
Krzynowlodze Wielkiej.

Koniecznosc przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespolu Szkol w Krzynowlodze
Wielkiej wynika z faktu , iz w biezaxym roku szkolnym konczy sie kadencja powierzenia stanowiska
dyrektora Zespolu.

W zwiazku z powyzszym zaistniala koniecznosc ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespolu wymienionego w ogloszeniu.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska



zalacznik do

Zarzadzenia...flS./.&.CMS
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia.9kwifctai'a..2;Q1>r.

OGLOSZENIE O KONKURSIE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE
oglasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA

Zespolu Szkol w Krzynowlodze Wielkiej

06- 330 Chorzele

I. Do konkursu moze przyst^pic osoba, ktora spelnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pazdziernika 2009 r. w sprawie wymagah, jakim
powinna odpowiadac osoba zajmujaca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze w poszczegolnych typach publicznych szkol i rodzajach publicznych placowek
(Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

II. Oferty osob przyst^pujsjcych do konkursu powinny zawierac:
1) uzasadnienie przystaj>ienia do konkursu oraz koncepcj^ funkcjonowania i rozwoju zespolu szkol;
2) poswiadczona przez kandydata za zgodnosc zoryginalem kopie dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzajacego tozsamosc orazposwiadczajacego obywatelstwo kandydata;
3) zyciorys zopisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajacy wszczegolnosci informacje o:
-stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
-stazu pracy dydaktycznej - wprzypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stazu pracy, wtym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - wprzypadku osoby niebedacej
nauczycielem;

4) oryginaly lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc zoryginalem kopie dokumentow
potwierdzajacych posiadanie wymaganego stazu pracy, oktorym mowa wpkt. 3;
5) oryginaly lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc zoryginalem kopie dokumentow
potwierdzajacych posiadanie wymaganego wyksztaicenia, wtym dyplomu ukonczenia studiow
wyzszych lub swiadectwa ukonczenia studiow podyplomowych z zakresu zarzadzania albo
swiadectwa ukonczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzadzania oswiata;
6) zaswiadczenie lekarskie obraku przeciwwskazah zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy sie postepowanie oprzestepstwo scigane z
oskarzenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne;
8) oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przestepstwo
lub umyslneprzestepstwo skarbowe;
9) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwi^zanych z
dysponowaniem srodkami publicznymi, oktorym mowa wart. 31 ust. 1pkt 4ustawy zdnia 17
grudnia 2004 r. oodpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Dz. U. z2005
r. Nr 14,poz. 114zezm.);
10) oswiadczenie odopelnieniu obowiazku, oktorym mowa wart. 7ust. 1i ust. 3a ustawy zdnia
18 pazdziernika 2006 r. oujawnianiu informacji odokumentach organow bezpieczehstwa pahstwa z
lat 1944-1990 oraz tresci tych dokumentow (Dz. U. z2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) -wprzypadku
kandydata nadyrektora publicznej szkoly;
11) oryginat lub poswiadczona przez kandydata za zgodnosc zoryginalem kopie aktu nadania



stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - wprzypadku nauczyciela;
12) oryginal lub poswiadczona przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie karty oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego - wprzypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany karej dyscyplinarn^, o ktorej mowa w art. 76 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr97, poz. 674 ze zm.) lub
art. 140 ust. 1ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164, poz.
1365 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oswiadczenie, ze kandydat ma pelna^ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni praw
publicznych - w przypadku osoby niebedacej nauczycielem;
15) oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty nalezy skladac w zamknietych kopertach z podanym adresem zwrotnym i
dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkol w Krzynowlodze
Wielkiej" w terminie do dnia 23 kwietnia 2013 r. do godz. 15.30, w sekretariacie Urzedu
Miasta i Gminy w Chorzelach lub nadeslac pocztij na adres: Urzad Miasta i Gminy w
Chorzelach , ul. Stanislawa Komosiriskiego 1, 06 - 330 Chorzele (decyduje data wplywu oferty
do Urzedu Miasta i Gminy).

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele.

O terminie i miejscu przeprowadzenia post^powania konkursowego kandydaci zostani}
powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod nr tel. (29) 7516539.

BURMISTRZ.

mgr Beata Szczepankowska


