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WÓJTA GMINY DWIKOZY
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola
w Dwikozach prowadzonego przez Gminę Dwikozy

Samorządowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r'. o samorządzie
gminnym (t j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późno zm.) w związku z art.63 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn o zm.) Wójt Gminy
Dwikozy zarządza, co następuje :

Ogłaszam

§1
konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola

Samorządowego

w Dwikozach.

§2
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Rozporządzeniu
Mimstra Edukacji Narodowej z dllia 27 października 2009 r. w sprawie wymagaJ1, jakim
pO'winna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska
kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzaj ach publicznych placówek
(Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn o zm.).

§3
l . Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego
w Dwikozach prowadzonego przez Gminę Dwikozy, którą stanowi załącznik Nr. I
do niniejszego Zarządzenia zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy
Dwikozy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dwikozy, oraz na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Kielcach, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15 w terminie do dnia 26 kwietnia .
2018 roku.
2. Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Dwikozy przeprowadzi konkurs
w terminie do 4 czerwca 2018 r.
3. Powierzenie stanowiska dyrektora nastąpi od dnia I lipca 2018 roku.

Nadzór nad realizacją
Gminy Dwikozy .

Zarządzenie

§4
niniejszego zarządzenia powierzam Danucie Matyce - Sekretarzowi

wchodzi w życie

§5
z dniem podpisania.

Załącz nik

nr. I

Ogłoszenie

o konkursie na stanowisko dyrektora
Przedszkola Sa m orządowego w Dwikozach

Wójt

Gminy

Samorządowego

Dwikozy ogłasza konkurs na
w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 21

stanowisko

Dyrektora

Przedszkola

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, s pe łniające wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań , jakim
powinna odpowiadać osoba zaj mująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze w publicznych przedszkolu, publicznej szkole podstawowej , publicznej
szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 20 17r. , poz. 1597.)
a w szczególności:
I) posiadają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier łub
równorzędny,

oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania

stanowiska nauczyciela w przedszkolu,
2) posiadają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny,
oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w przedszkolu,
3) ukończyły studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą zgodnie z przepisami w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli,
4) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
5) uzyskaly:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pi ęc iu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie
ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
6) speł niają warunki zdrowotne niezbędne na stanowisku kierowniczym,
7) mają pełną zdolność do czynno ści prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
8) nie były prawomocnie ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. I
ustawy z driia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 20 17r. poz. I 189),
a w przypadku nauczyciela akademickiego - kara dyscyplinarną, o której mowa
w art. 140 ust. l ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U.
z 2016r.poz. I 842, z poźn. zm.), oraz nie toczy s ię przeciwko nim postępowanie
dyscyplinarne,
9) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyś lne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe
10) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestęp stwo ścigane z oskarżenia
publicznego
11 ) nie były karane zakazem pełnieni a funkcji związanych z dysponowaniem ś rodkami
publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.
z20 17r.,poz. 1311 )
12) w przypadku cudzoziemców - po s iadają znajomość języka polskiego poświadczoną
na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 października 1999r. o języku polskim
(Dz. U. z2011r. poz. 224 i455, z2015 r.poz. I132 oraz z 2017r. poz.60).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawi e rać:
I) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoJu
przedszkola,
2) życiory s z opisem przebiegu ptacy zawodowej , zawierającego w s zczegó lności
informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela al bo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
3) oświadczenia zawierającego dane osobowe kandydata[:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia.
- obywatelstwo.
- miejsce zamieszkania ( adres o korespondencji)
4) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
potwie rdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, świadectw pracy, zaświadczeń o
zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryg inałem kopii dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu
zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarządzania oświatą,

z oryginałem kopii dokumentów
potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7
października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 201 1r. poz. 224 i 455,z 2015r
poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60) - w przypadku cudzoziemca,
7) poświadczonej prze kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
śc i gane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadcze nie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związan ych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypl iny
finansów publicznych (Dz. U. z 2017 fo. poz. 1311.),
11) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
12) Poświadczonej prze kandydata kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku
zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) Oświadczenia, że kandydat nie był ukarany kara dyscyplinarną, o której mowa w art.
76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2017r
poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie
wyższym ( Dz.U. 2016r. poz.1842,z późno zm.) - w przypadku nauczyciela
nauczyciela akademickiego,
14) Oświadczenia, że kandydat ma pełną zd olność do czynności prawnych i korzysta z
pełnych praw publicznych.
6)

poświadczenie

przez kandydata za

zgodność

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (wskazane
jest podanie numeru telefonu kontaktowego)
dopiskiem "KONKURS NA
STANOWISKO
DYREKTORA
PRZEDSZKOLA
SAMORZĄDOWEGO
W
DWIKOZACH", w Sekretariacie Urzędu Gminy Dwikozy (pokój nr 15) ul. Spółd zielcza
15.27 - 620 Dwikozy, w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 15 maja 2018 r.
2

4. W przypadku
pocztowym.

nad es łan ia

oferty

pocztą

decyduje data nadania potwierdzona stemplem

5. Dodatkowych
informacji
udziela Mieczysław Sawa
Dyrektor
Administracyjnego Jednostek Oświatowych w Dwikozach, tel. 15831181 7.
6. Konkurs przeprowadzi komisj a konkursowa
Dwikozy.

powołana

zarządzeni em

Zespo łu

Wójta Gminy

7. O dokładnym mieJscu i termlrue przeprowadzenia konkursu kandydaci i członkowie
komisji konkursowej zostaną poinformowani pisemnie przez Przewodniczącego Komisji.
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