
WÓJT G:.vUNY 
Skm'Żusko I\ościelne 

woj. świętokrzyskie 
ZARZĄDZENIE NR 48/2018 

WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE 
Z dnia 14 czerwca 2018 r. 

w sprawie: ogloszenia konkursu mI stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej im. Stanislawa 
Staszica w Skarżysku Kościelnym. 

Na podstawie art.63 ust. I i 10 w zw. z al1.29 ust. I pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 20 17 r .. poz. 59 ze zm.). art.30 ust. I ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r o 
samorządzie gminnym ( tekst jedno Dz. U. z 20 18r.. poz.994 ze zm. ), oraz § I ust.l rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia II sierpnia 2017 r., w sprawie regulaminu konkursu na 
stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkol y podstawowej. publicznej szkoly 
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej .( Dz. U. z 2017 r., 
poz.1587); 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica 
z siedzibą w Skarżysku Kościelnym. ul. Szkolna 5, 26-115 Skarżysko Kościelne. 

§2 

Treść ogloszenia o konkursie, stanowi za łącznik nr I do niniej szego Zarządzenia. 

§3 

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza s i ę na stronie internetowej Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne 

(BlP), na tablicy ogloszet\ urzędu oraz na stronie BlP Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

§4 

Postępowanie konkursowe zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia II sierpnia 2017 r. , w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 
publicznego przedszkola. publicznej szko ły podstawowej. publicznej szko ły ponadpodstawowej lub 
publicznej placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej. przeprowadzi powołana odrębnym 

zarządzeniem komisja konkursowa. 

§S 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Zalącznik nr I 
do Zarządzenia nr 48/20 18 

Wójta Gminy Skarżysko Kościelne 
z dnia 14 czerwca 2018 r. 

OGŁOSZENIE KONKURSOWE 

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE 
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym 

I. Organ prowadzący szkolę: 

Gmina Skarżysko Kościelne ul. Kośc ielna 2a. 26-115 Skarżysko Kościelne. 

II.Nazwa i adres szkoly. której dotyczy konkurs: 
Szkola Podstawowa im. Stanislawa Staszica ul. Szkolna 5, 26- I 15 Skarżysko Kościelne. 

II I. Wymagania wobec kandydatów: 
Do konkursu może przystąpić osoba. która spelnia wymagania określone w § I. 2. 6 oraz § 12 

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia II sierpnia 2017 r.. w sprawie wymagań jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej 
szkoly podstawowej. publicznej szkoly ponadpodstawowej oraz publicznej placówki (Dz. U. z 2017 r.. 
poz. 1597), 

IV. Wymagane dokumenty: 
Zgodnie z § I ust.2 pkt.4 rozpurz,!uzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia II sierpnia 2017 r.. 

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola. publicznej szkoly 
podstawowej. publicznej szkoly ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 
konkursowej (Dz. U. z 2017 r.. poz. I 597), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać: 

a)uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoly 
Podstawowej im. Stanislawa Staszica w Skarżysku Kościelnym, 

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej. zawierający w szczególności informację o: 
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo 
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo 
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby - nie będącej 
nauczycielem, 

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: 
- imię (imiona) i nazwisko, 
- datę i miejsce urodzenia. 
- obywatelstwo, 
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających 

posiadanie wymaganego stażu pracy. o którym mowa w lit. b: świadectwa pracy. zaświadczenia o 
zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia. 

e) poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginalem kopie dokumentów potwierdzających 
posiadanie wykształcenia. w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukot1czenia 
studiów podyplomowych z zakresu zarzadzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalitikacyjnego 
z zakresu zarządzania oświatą. 

t) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginalem kopię dokumentu potwierdzającego 
znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. , o języku 
polskim (Dz. U., z 2011 r. , poz.224 i 455 , z 2005 r. , poz. I 132 oraz z 2017 r. , poz.60) - w przypadku 
cudzoziemca. 



g) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginalem kopię zaświadczenia lekarskiego 
o braku przeciwskazai\ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 

h) oświadczenie. ze przec iwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przes tępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub pos tępowania. 

i) oświadczenie. że kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstw 
o lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

j) zaświadczenie. że kandydat ni e byl karany zakazem pelnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi , o którym mowa w artJI us!. 1 pkt A ustawy z dnia 
17 grudnia 2004 r.. o odpowiedzi alnośc i za naruszenie dyscyplinę finansów publicznych (Dz. U. 
z 2017 r., poz.1311), 

k)oświadczenie o dopelnieniu obowiązku. o którym mowa war!. 7 us!. I i 3a ustawy z dnia 
8 października 2006 r .. o ujawnianiu informacji o dokumentach organu bezpieczeństwa pmistwa z lat 
1944-1 990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r.. poz. 72 I. 1948.2260 i 226 1 oraz z 20 17 r .. 
poz.1530) - w przypadk u kandydata na dyrektora publicznej szkoly urodzonego przed dniem 
1 sierpnia 1072 r. , 

I) poświ adczoną przez kandydata za zgodność z oryginalem kopię aktu nadania stopnia nauczyc iela 
mianowanego lub dyplomowanego, 

m) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginalem kopię karty oceny pracy lub oceny 
dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, 
n)oświadczenie. że kandydat nie byl prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną. o której mowa 

w art.76ust.l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. , - Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1189) lub 
w art. 140 ust. I ustawy Z dnia 27 lipca 2005 r. , - Prawo o szko lnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r .. poz. 
1842, ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, 

o) oświadczenie. że kandydat ma pelną zdolność do czynnośc i prawnych i korzysta z pelni praw 
publicznych, 

p) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danyc h osobowych zgodnie z ustawa 
z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. , poz. IOOO ) w celu 
przeprowadzenia konkursu na stanowisku dyr~ktura. 

V. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone data wlasnoręcznie 

podpisane oraz każda strona parafowana. 

Na żądani e komisji konkursowej , kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, 
których kopie zawiera oferta. Jeże li na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska. należy 

dolączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmiany. 

VI. Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy skladać w zamkniętych kopertach 
z podanym zwrotnym i dopiskiem: " Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Staszica w Skarżysku Koście/nym", w terminie do dnia 28 czerwca 2018 r. 

I) bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelne ul. Kościelna 2a. 26-115 
Skarżysko Kośc i elne w godzinach urzędowania, albo 

2) przesiać pocztą na adres Urząd Gminy, ul. Kościelna 2a. 26-115 Skarżysko Kościelne. 

W przypadku przesiania oferty li stem poleconym liczy się data wplywu do Urzędu Gminy 
w Skarżysku Kościelnym. 

W konkursie nie dopuszcza się skladania ofert w postaci elektronicznej. 
Oferty. które wplyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 
Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia 
(lekarza medycyny pracy). 

VII. O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostaną 

powiadomieni indywid ualnie. 
Kandydat zg lasza s ię do konkursu z dokumentem tożsamości . 

~
. 

inż. a 
~ I Wofrzink 


