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Wójta Gminy Leoncin
z dnia 5 l ipca 2012 r .

Ogłoszenie o konkursie
wójt Gminy Leoncin ogłasza:

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkoł w Głusku z stedz1b4
w Nowych Grochalach (szkoła podstawowa, gimnazjum) w Nowych Grochalach 40,
05-155 Leonc in.

l. Do konkursu moze przystąpić osoba, która spełnia wymagania określonę w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dniaL7 pażdziernika 2009 r. w
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmujqca stanowisko dyrektora
otaz Inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkoł i
rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. |436 z2009 r.)

2. oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawięrac:

l) uzasadnienie przyst4pienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju
publicznego przedszkola' publicznej szkoły lub publicznej placowki,

2) poświadczon4 przez kandydata Za zgodność z oryginatem kopię dowodu
osobistego lub innego dokumentu potwierdzajęcego tozsamośc otaz
poświadczaj 4cego obywatelstwo kandydata,

3) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierą4cego w szczególności
informację o:

o staŻu pracy pedagogicznej _ w przypadku nauczyciela albo
o stazu pracy dydaktycznej _ w przypadku nauczyciela akadęmickiego' albo
. stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierownrczym - przypadku

osoby nie będ4cej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodnośc z oryginałem kopie

dokumęntów potwierdzajqcych posiadanie wymaganego Stazu pracy, o którym
mowa w pkt. 3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodnośc z oryglnałem kopie
dokumentów potwierdzajqcych posiadanie wymaganego wykształcenia. w tym
dyplomu ukończenia studiów vtyŻszych lub świadectwa ukończenia kursu
kwal i fi kac yj ne go Z zakre su zaru4dzanl'a o świ atą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, Że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie ścigane z
oskarzenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczente, Że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokięm Za umyŚlne
przestępstwo lub umyŚlne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie' ze kandydat nie był karany zakazęm pełnienia funkcji zwiqzanych z
dysponowaniem środkami publicznyml, o których mowa w art.31 ust' 1 pkt 4



ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r' o odpowiedzialności Za naruszenie dyscypliny
publicznej (Dz. U. z2005 r. Nr 14, poz. I74 zpóźn, zm.),

10) oświadczenię o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. l i ust. 3a
ustawy z dnia 18 paŹdziemika 2006 r. ' o ujawnieniu informacji o dokumentach
organów bezpieczehstwa państwa z |at 1944-|990 oraz treści tych dokumentów
(Dz. U. z2007 r. Nr ó3' poz, 425, zpóźn. zm.),

11) oryginał lub poświadczonaprzez kandydata zazgodnośc z oryginaŁem kopia aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku
nauczyciela,

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

13) oświadczenie, Żekandydat nie był karany kara dyscyplinamą, o której mowa w
art. 76 ust. I ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2 2006
r. Nr 97, poz. 674, zpóźn. zm.) lub w art' 140 ust. 1 ustawy z dniaT7 |ipca2005 r.
_ Prawo o szkolnictwie wyŻszym (Dz' U. Nr 764, poz. 7365, z poźn. nn.) _ w
przypadku nauczyciel a i nauczy ci ela akademickie go,

14) oświadczenie, ze kandydat ma pełną zdolnośÓ do czynności prawnychikorzysta z
pełni praw publicznych - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraza zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 t. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z,200f r. Nr l0l '  poz. 9f6, zpóżn. zm.),

16) kandydat moze dodatkowo przedłoŻyć, dokumenty potwicrdzające jego
umiejętności i osięgnięcia zawodowe przydatne na stanowisku dyrektora.

3. Of.erty na|eŻ,y skłaclać w zamkniętych kopertach z podanym adresem Zwrotnym,
numerem telefonu, ewentualnie adresem internetowym orz dopiskiem ,,Konkurs na
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Głusku z siedzlbą w Nowych Grochalach'' do
dnia}4l''ipca20|2 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Leoncin.

4. Informacji o konkursie udziela Inspektor ds. Kultury, oświaty i Sportu _ pani Jolanta
Liszkiewicz . tel. 2?-785-65-82 wcw. I 6.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołanaprzez Wójta gminy Leoncin.

o terminię i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni pisemnie.
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