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Ogłoszenie o konkursie
wójt Gminy Leoncin ogłasza:
Konkurs na kandydatana stanowiskoDyrektoraZespofuszkó,łw Głuskuz siedzibą
w Nowych Grochalach (szkołapodstawowa"gimnĘum) w Nowych Grochalach 40,
05-155Leoncin.

l. Do konkursu możeprrystąlić osobą która spełniawymaganiaokreślonew
Rozpotządzsniu Ministra Edukacji Narodowej z druaL7 październik*a
2009 r. w
sprawiewymagaĄ jakim powinna odpowiadaćosobaz.ajmującastanowiskodyrektora
oraz inne stanowiskokierownicze w poszczególnychtypachpublicznych szkół i
rcdrajachpubliczrrychplacówek (Dz. U. Nr 184,poz. 1436z2009 r.)
2. oferty osób przystępującychdo konkursupowinny zawierai:
l) uzasadnienieprzysĘpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowaniai rozwoju
publiczrego przedszkola' publicznej szkoty lub publicznej placówki,
2) poświadczonąpruez kandydata 7A zgodnośó z oryginałem kopię dowodu
osobistego lub innego dokumenfu potwierdzającego tożsamość oraz
poświadczającego
obywatelstwokandydaĘ
3) Ęciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, z-awierającegow szczególności
informacjęo:
o staiu pracy pedagogicznej- w przypadkunauczyciela albo
o stażupracy dydaktycznej- w przypadkunauczyciela akademickiego,albo
o stażuPECY, w Ęm stażupracy na stanowisku kierownicTp _ przypadku
osoby nie będącejnauczycielem,
a) oryginĄ lub poświadczonepr,Zezkandydata za, zgodność,
z oryginałemkopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy' o którym
mowa w pkt. 3,
5) oryginaĘ lub poŚwiadlzone przez kandydata za zgodnośćz oryginałemkopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wyksfałcenią w Ęm
dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwaukończenia kursu
kwalifi kacyjnego z zakresu zarz'ądzanta
oświaĘ
6) zaświadczerue
lekarskie o braku przeciwwskazń zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowiskukierowniczym,
7) oświadczenie,że przeciwko kandydatowi nie toczy się poĘpowanie ściganez
oskażenia publicznego lub postępowaniedyscyplinarne,
8) oświadczenie,Żekandydatnie był skazarryprawomocnymwyrokiem za umyślne
przestępstwolub umyślneprzestępstwoskarbowe,
9) oświadczenie,żekandydatnie byłkarany zakazempehienia funkcji zltiqzarrychz
dysponowaniem środkamipublicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4

ustalvy z dtia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnościza naruszetie dyscypliny
publicznej(Dz. U. z 2005r. Nr 14,poz. ||4 z późn.nn.)'
l0) oŚwiadczenie o dopełnieniuobowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a
ustawy z dnta |8 paźńziernika2006 r. , o ujawnieniu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwapaństwa z lat 1944.|990 oraz treściĘch dokumentów
(Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425,z późn.an.),
kopia aktu
z oryginałem
kandydatazazgodnośĆ
11) oryginałlub poświadczonapruez
nadania stopnia nauczyciela mianowanegolub dyplomowanego w przypadku
nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczonaptzez kandydata za zgodnośćz oryginałemkarta
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 ustawyz dtia26 stycnia 1982r.- KarcaNauczyciela(Dz. U. z 2006
r. Nr 97, poz.674,zpóźn.zm.)lub w art.140ust. 1 ustawyz drua27Iipca2005r.
_ Prawo o szkolnictwie wyżsrym(Dz. U. Nr 164, poz. 1365,z późrl..zn.) _ w
przypadkunauczyciela i naucryciela akademickiego,
do czynnościprawnych ikorzystaz
14) oświadcznnie,
żekandydatma pehą zdolność
_
pełnipraw publicznych w przypadkuosoby nie będącejnauczycielem,
15) oświadczetie,że kandydat wyraŻazgodę na przet:warzaniedanych osobowych
zgodnie z ustawąz dnia 29 sierpnia t997 t. o ochroniedanych osobowych(Dz. U.
z2002 r. Nr 10l, poz.926'zpóźn.z'n.),
16) kandydat możze dodatkowo pnedŁoĘi dokumenĘ potwierdzające jego
umiejętności
i osiągnięciazawodoweprzydatnena stanowiskudyrektora.

3 . oferty nalezy składac w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym,
numeremtelefonu, ewenfualnie adresemintemetowymoraz dopiskiem,,Konkurs na
starrowiskoDyrektora Zespofu Szkołw Gfusku zsiedzibą w nowych Grochalach'' do
dnia 6 września20|2 r. do godz. 16.00w sekretariacieUrzędu Gminy Leoncin.

4. Informacji o konkursie udziela Inspektords. Kultury, oświatyi Sportu _ pani Jolanta
Liszkiewicz, tel. 22-785-65-82wew. 16.
5 . Konkurs przeprowadziKomisja Konkursowa powołanaprzezwójta grniny l,eoncin.
6. o terrrriniei miejscu plzeptowadzeniapostępowaniakonkursowegokandydacizostaną
powiadomienipisemnie.
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