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Ogłoszenie o konkursie
wójt Gminy Leoncin ogłasza:

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespofu szkó,ł w Głusku z siedzibą
w Nowych Grochalach (szkoła podstawowa" gimnĘum) w Nowych Grochalach 40,
05-155 Leoncin.

l. Do konkursu może prrystąlić osobą która spełnia wymagania określone w
Rozpotządzsniu Ministra Edukacji Narodowej z druaL7 październik*a 2009 r. w
sprawie wymagaĄ jakim powinna odpowiadać osoba z.ajmującastanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i
rcdrajachpubliczrrych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z2009 r.)

2. oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierai:

l) uzasadnienie przysĘpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju
publiczrego przedszkola' publicznej szkoty lub publicznej placówki,

2) poświadczoną pruez kandydata 7A zgodnośó z oryginałem kopię dowodu
osobistego lub innego dokumenfu potwierdzającego tożsamość oraz
poświadczającego obywatelstwo kandydaĘ

3) Ęciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, z-awierającego w szczególności
informację o:

o staiu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
o stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
o stażu PECY, w Ęm stażu pracy na stanowisku kierownicTp _ przypadku

osoby nie będącej nauczycielem,
a) oryginĄ lub poświadczone pr,Zez kandydata za, zgodność, z oryginałem kopie

dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy' o którym
mowa w pkt. 3,

5) oryginaĘ lub poŚwiadlzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wyksfałcenią w Ęm
dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia kursu
kwalifi kacyj ne go z zakresu zarz'ądzanta o świaĘ

6) zaświadczerue lekarskie o braku przeciwwskazń zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się poĘpowanie ścigane z
oskażenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, Żekandydat nie był skazarry prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazempehienia funkcji zltiqzarrychz
dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4



3.

4.

ustalvy z dtia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszetie dyscypliny
publicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. ||4 z późn. nn.)'

l0) oŚwiadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a
ustawy z dnta |8 paźńziernika 2006 r. , o ujawnieniu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944.|990 oraz treści Ęch dokumentów
(Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. an.),

11) oryginał lub poświadczonapruez kandydata zazgodnośĆ z oryginałem kopia aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku
nauczyciela,

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

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany kara dyscyplinarną o któĘ mowa w
art. 76 ust. I ustawy z dtia26 stycnia 1982 r.- Karca Nauczyciela (Dz. U. z 2006
r. Nr 97, poz. 674, zpóźn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z drua27 Iipca 2005 r.
_ Prawo o szkolnictwie wyżsrym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późrl.. zn.) _ w
przypadku nauczyciel a i naucryciela akademickiego,

14) oświadcznnie, że kandydat ma pehą zdolność do czynności prawnych ikorzystaz
pełni praw publicznych _ w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

15) oświadczetie, że kandydat wyraŻa zgodę na przet:warzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia t997 t. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z2002 r. Nr 10l, poz.926'zpóźn.z'n.),

16) kandydat możze dodatkowo pnedŁoĘi dokumenĘ potwierdzające jego
umiejętności i osiągnięcia zawodowe przydatne na stanowisku dyrektora.

oferty nalezy składac w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym,
numerem telefonu, ewenfualnie adresem intemetowym oraz dopiskiem,,Konkurs na
starrowisko Dyrektora Zespofu Szkoł w Gfusku zsiedzibą w nowych Grochalach'' do
dnia 6 września 20|2 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Leoncin.

Informacji o konkursie udziela Inspektor ds. Kultury, oświaty i Sportu _ pani Jolanta
Liszkiewicz, tel. 22-7 85 -65-82 wew. 1 6.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przezwójta grniny l,eoncin.

o terrrrinie i miejscu plzeptowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni pisemnie.
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