
Załącznik do zarządzenia Nr 219/2018 

Prezydenta Miasta Kielce 

z dnia 13 czerwca 2018 r. 

Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Kielcach. 

Prezydent Miasta Kielce 

oglasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora: 

1) Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą  w Kielcach, ul. Kozia 10a, 

2) Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego z siedzibą  w Kielcach, ul. Prosta 57, 

3) Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą  w Kielcach, 

ul. Piłsudskiego 42. 

I. Do konkursu może przystąpić  osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która 

spelnia łącznie następujące wymagania: 

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł  zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz 
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce 

oświatowej; 

2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu 

zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli; 

3) posiada co najmniej pięcioletni staż  pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż  pracy 

dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; 

4) uzyskała: 

co najmniej dobrą  ocenę  pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub 

pozytywną  ocenę  dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo 

w przypadku nauczyciela akademickiego — pozytywną  ocenę  pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy 

w szkole wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora; 

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 

6) ma pełną  zdolność  do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 

7) nie była prawomocnie ukarana karą  dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela 

akademickiego — karą  dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się  przeciwko niej 

postępowanie dyscyplinarne; 

8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślnie przestępstwo skarbowe; 

9) nie toczy się  przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; 

10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym 

mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1311 z późn. zm.). 

H. Do konkursu może przystąpić  również  osoba, która: 
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-jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji 
pedagogicznych w urzędzie organu administarcji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji 
Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych bądź  
nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia 
pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1881) spełniającym wymogi określone w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej 
dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 

III. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 

uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju danej placówki oświatowej; 

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 niebędącej 
nauczycielem; 

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: 

-imię  (imiona) i nazwisko, 

- datę  i miejsce urodzenia, 

obywatelstwo, 

miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 

poświadczone przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 
wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń  o zatrudnieniu lub innych 
dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia; 

poświadczone przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopie 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; 

poświadczoną  przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopię  zaświadczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 

oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się  postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 

oświadczenie, ze kandydat nie był  skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe; 

oświadczenie, że kandydat nie był  karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1311 z późn. zm.); 

poświadczoną  przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopię  aktu nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego lub dyplomowanego — w przypadku nauczyciela; 

poświadczoną  przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopię  karty oceny pracy lub oceny dorobku 
zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 

oświadczenie, że kandydat nie był  karany karą  dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) lub wart. 140 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) — 
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 

oświadczenie, że kandydat ma pełną  zdolność  do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych. 

IV. Wraz z ofertą  należy złożyć  zgodę  na przetwarzanie danych osobowych wedlug wzoru stanowiącego 
załącznik do ogłoszenia. 
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V. Oferty należy składać  w Urzędzie Miasta Kielce, ul. Rynek 1 p. 105 w zamkniętych kopertach z podanym 
adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ...(tu 
wpisać  nazwę  i adres placówki oświatowej)" lub wysłać  na adres: 

Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, ul. Rynek 1 p. 105 w terminie do dnia 28 czenvca 2018 r. 

W konkursie dopuszcza się  możliwość  składania ofert w postaci elektronicznej po opatrzeniu 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 
i zamieszczeniu w ofercie elektronicznych kopii dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty na 
adres: g94m13Igvz/skrytka 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być  własnoręcznie podpisane, a każda 
strona parafowana. 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Kielce. 

W przypadku oferty przesłanej drogą  elektroniczną  komisja konkursowa ma prawo zażądać  od kandydata 
przedstawienia oryginałów dokumentów, których kopie zostały załączone do oferty i potwierdzone przez 
kandydata. 

o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną  powiadomieni 
indywidualnie w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
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Załącznik do ogłoszenia 

(Miejscowość. data) 

(Imię  i nazwisko) 

(adres) 

Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 
rekrutacji w ramach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 	  

(nazwa jednostki oświatowej) 

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie przez Urząd Miasta Kielce moich danych osobowych podanych dla 
potrzeb realizacji procesu rekrutacji. 

Przyjmuję  do wiadomości, że: 

a) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań  
swoje dane osobowe mogę  skontaktować  się  z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail 

iod®um.kielce.pl  

podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą  przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia 
procedury 	związanej 	z realizacją 	procesu 	rekrutacji 	w ramach 	konkursu 	na 	kandydata 
na stanowisko dyrektora ww. jednostki oświatowej. 

Zgoda może zostać  wycofana poprzez złożoną  na piśmie prośbę  w Wydziale Edukacji, Profilaktyki 
i Pożytku Publicznego Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 608. Podanie danych osobowych jest 
warunkiem dopuszczenia w procesie rekrutacji; 

przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych, ich sprostowania, kopii danych, ich usunięcia po okresie 
nie krótszym niż  5 lat, a także prawo przenoszenia danych; 

w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu moich danych przez Administratora 
przysługuje mi prawo wniesienia skargi na przetwarzanie moich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

podstawą  prawną  przetwarzania moich danych osobowych do celów rekrutacji przez Urząd Miasta Kielce jest 
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych; 

O przekazane dane będą  przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji 
w ramach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ww. jednostki oświatowej, jednak nie dłużej niż  przez 
5 lat z zastrzeżeniem, iż  okres przechowywania danych osobowych może zostać  każdorazowo przedłużony 

okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą  mieć  związek z realizacją  procesu rekrutacji w ramach 
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ww. jednostki oświatowej. 

Dane mogą  być  udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

g) odbiorcami moich danych osobowych mogą  być  instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub 
podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a podmiotem. 

(podpis kandydata) 
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