
Zarządzenie Nr 0.32.2019 
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz 

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespolu Placówek 

Oświatowych w Koziowie 

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmi nn ym 
(Oz.U. 20 19 r.. poz.506). art. 63 ust. I i lO w zw. z art. 29 ust.! pkt 2 ustav\)' z dnia 14 
grudnia 20 16 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 20 18 r. poz. 996 z późn . zm). oraz § I ust. I 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia II sierpnia 20 171'. w sprawie 
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola. publicznej szkoly 
podstawowej. publicznej szkol y ponadpodstav.:owej lub publicznej placówki oral' trybu 
pracy komisji konkursowej (Oz.U. z 20 17r. poz. 1587) zal'z~łdzam, co nast~pu.ie: 

§ l. 
Oglaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespolu Placówek Oświatowych 7. siedzibą 

\\ Koziowie. Kozló\', 182. 
§ 2. 

Treść ogloszenia o konkursie stano \\'i zalącznik nr l do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 
Ogloszenie o konkursie zamieszcza się: 
l )na stronie internetowej Urzc;du Miasta i Gminy Malogoszez w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 
2)na tablicy ogloszell \\ Urzc;dz ie Miasta i Gminy Malogoszcz. 
3) na stronic Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium OŚ\\ iaty \" Kielcach. 

§ 4. 
Postc;po\\anie konkursowe zgodnie z zasudami określonymi w Rozporząd7eniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia II sierpnia 20 17 r. \\ sprav,ie regulaminu konkursu na stanowisko 
dyrektora publicznego przedszkola. publiunej szkoł)' podstawowej. puhlicznej szkol)' 
ponadpodstawowej lub publiunej plncówki omz trybu pracy komisji konkursowej. 
przeprowadzi powolana odrc;bnym zarządzeniem komisja konkursowa. 

§ 5. 
Wykonanie zarząd7enia powlerzu SIę Kiero\';nikowi Samor/.ądowego Centrum Ośv,iat\' 

w MalogoszCZLł. 

RMISTRZ 
\ 

I 



Załącznik nr ł do Zarzi)dzenin Nr 0.32.2019 
Burllli str7n Minsta i Glllin)" MałogosLCl 
7. dnin ł:) k\\ ictnia 20 ł 9 r. 

OGŁOSZEN I E O KONKURSIE 

Burmistrz Miasta i Gminy Malogoszcz oglasza konkurs na stanowisko dyr'cktora 
Zespolu Placówek OŚ" iatowych w KozIowie 

I. Organ prowadzący szkol<;: 
Gmina Malogos7Cz. ul. .Iaszo \\ skiego 3a. 28-366 Malogos7cz 

II. Nazwa i adres szkol)', której dotyczy konkUJ's: 
Zespól Placówek Oświatowych z s iedzibą w Kozlo\\ ie. Kozlów 182.28-366 
Malogoszcz 

III. \Vymagania wobec k.tndydatów: 
Do konkursu może przystqpić osoha, która spelnia W) magania określone w ~ l. 3.6 oraz 
~ 12 Rozpo rządzeni a Ministra Edukacji Narodo\\ej z dnia 11 sierpnia 20 17 r. w sprm\'ie 
wymagaó. jakim powlt1na odpowiadać osoba zaj muj ąca stanO\,\'isko dyrektora 
publicznego przedszkola. publicznej szkoly podstawowej. publi cznej szkol y 
ponadpodstav;owej oraz publiczncj placóV\cc (D/. U. z 20 17 r .. p07. 1597). 

IV. Wymagane dokumenty: 
Zgodnie z § l ust. 2 pkt 4 rcvporządze ni a Ministra Edukacji Narodowcj z dnia II 
sierpnia 20 17 r. \\' s pr~l\\ ie regul aminu konkursu na stano\\ isko d) rektora publiC/nego 
przcds7kola. puhlicznej szko ly podstawowej. publicznej szkoly ponadpodsta\\o \\ej lub 
publici'nej placówki oraz tr)bu pracy kom isji konkursov;cj (Dz. U. 7 20 17 r.. poz. 1587). 
oferty osóh przyst<;pujących do konkursu muszą zawierać: 

I) uzasadnienie prlystąpienia do konkursu oraz konccpcj9 funkcjono\,,"ania i rOi'\\oju 
Zespolu PlaeóV\ck Oświatowych \\ Koziowie. 

2) życio rys z opisem pri'.cbiegu pracy zawodo \\·ej. za\\'icrający V\ s/C/ególności informacjy 
o: 

- stażu pracy pedagogiCi'nej - w przypadku nauczyciela albo 
- stażu pracy dydaktycznej - \\' pr/ypadku nauczyc iela akadem ick iego. albo 
- stażu pracy. \\ tym s tażu pracy na stanowi sk u kierowniczym - \\ przypadk u osoby nie 
będąccj naucLycielcm. 

3) oświ adczenie zawicraj<jce nast<;p uj ące dane osobo \\ e kandydata: 
- imiy (imiona) i naz\\isko. 
- dat<; i micj sce urodzenia. 
- oby",ate lstwo. 
- miej sce zamieszkania (adres do korespondencji ). 

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z O l") gi nalcm kopic dokumcntów 
pot\\'icrdzaj ących posiadanie wymaganego s tażu prac). o którym mowa \\ lit. b: 
św i adectwa pracy. zaśw iadczenia o za trudni eniu lub innyc h dokumentów 
potwierdzających okres zatrudnienia. 

S) poświ adczone przez kandydata za zgodność z oryginalcm kopic dokumcntów 
potwicrd zających posiadanie wymaganego wykształccnia. V\ tym dyplomu ukOllczcnia 
studiów wyższych lub świadectwa ukOllczenia studióv, podyplomowych z zakresu 
zarządzania albo świadectwa ukOllczeni a kursu kV\ alifikacyjnego z zakresu zarządzani a 

oświatą. 

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginalcm kopi<; dokumentu 
potwierdzającego znajomość jyzyka pol skiego. o którym mowa w ustawie z dnia 7 



października 1999 r. ojyzyku polskim (Dz. U. z 2018 r.. poz. 931,1669) - w przypadku 
cudzozicmca. 

7) poświadc/.one przez kandydata za zgodność z oryginalcm kopi<; zaświadczenia 

lekarskiego o braku przcciwwskazal1 zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym. 

8) oś", iadczenie, że przeciwko kandydatov;i nie toczy siy post<;po"anie o przest<,'pstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub post<,'powanie dyscyplinarne, 

9) ośv.'iadczenie. że kandydat nic był skazany pra\\omocnym \\ )Tokicm za um) ślne 
przest9pSl\-\'0 lub umyślne przestypstwo skarbo\-\c. 

10) oś", iadczcnie. że kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji z'" ią/anych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa \\ art. 31 ust. 1 pkt 4 ustm\")' 
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odp()\\ icdzialności za naruszenie dysc) plin) fimll1só\\ 
public/.nych (Oz. U. z 2018 r.. poz. 1458 .1693,1669,2192), 

II) oświadczenie o d0pc!nieniu obcmiązku . o którym mowa wart. 7 ust. 1 i 3a ustm\y 
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organó\\' 
bezpieczel1stwa pal1stwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentó" (Dz. U. z 20 19 r.. 
pOI:. 430. 447.534) - \-\ prz)padku kandydata na dyrektora publiC/.nej szkol y urod/oncgo 
przed dniem l sierpnia 1972 r.. 

12) poświadczom, przez kandydata za zgodność z oryginalem kopi<; aktu nadania stopnia 
nauczycicla mianov, anego lub dyplomowanego - \\ przypadku naUC7) cieln. 

13) POŚ\\ iaclczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopi<; karty oceny pracy lub 
occny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickicgo. 

I"') oświadc/enie. że kandydat nic b)ł prawomocnie ukarany karą dyscyplinarnq. o której 
mowa \\' art. 76 ust. 1 lIstm\'y z dnia 26 styunia 1982 r. - Karta l'\aucl.)cicla (Dz. U. 
z 2018 r.. poz. 967 z późno zm.) lub \\ art. 276 ust. 1 ustawy 7 dnia 20 lipca 2018 r. -
Prawo o szkolnictwic \\yższ)'m i nauce (Dz. U. z 2018 r .. poz. 1668 z pó;tn./.m)
\\. przypadku nauczycieła i nauczyciela akademickicgo. 

15) oświadczenie. że kandydat ma pc!ną zdolność do c/.ynności prm,,"nych i kor/) sta 
z pełni praw publicznych. 

16) OŚ" iadezenie. ŻC kandydat \\) ra/a 7gody na przetwar/.anie danych osobo\\'ych /godnic 
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobo"ych (Dz. U. z 2018 r,. poz. 
1000. 1669) \\. celu przepro\\adzenia konkursu na slanov,'isko dyrektora. 

v, Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opalr;:one datą 
i wlasnorycznie podpisane oraz każda strona parafo\\ana. 

Na żądanie komisji konkursov,ej. kandydaci obo\'.ic}Zani są przedlażyć or) ginal)' 
dokumentó\\, których kopic zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją 
różne nal:\\'iska. należy doł,}ezyć stosowne dokumenty potwierdzające ich 7miany. 

VI. Oferty 7awierające komplet wymaganych dokumentów naleJ.)' skladać \\' zamkniętych 
kopertach z podanym adresem z\'. rOlnym i dopiskiem: "Konkurs na stanowisko 
Dvrektora Zespoili Placówek Oświatowych", Kozlo\\'ie ". w terminie do dnia 30 kwietnia 
2019,', 

I) bezpośrcdnio w sekretariacie Urz<;du Miasta i Gminy VI" Małogoszc/u. ul. .laszo,,"skiego 
3a, 28-366 Malogoszez Vv' godzinach ul7.<;dowania. albo 

2) przesiać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy \\' MalogoszczlI. ul. .las/o"-skiego 3a. 
28-366 Malogoszcz. 

W przypadku przcslania oferty listem poleconym liczy si<,' dala \vplyvvu do Urzydu 
Miasta i Gminy w Malogoszezu. 
W konkursie nic dopuszcza s i ę sk ladania ofert \\' postaci elektronicznej. 
Oferty. które wpłyną po wyżej \-\'ymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 



ZaśvI'iadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego 
wystawienia (lekarza medycyny pracy). 

VII. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powalana przez Burmistr,-a Mia. ta 
i Gminy Malogoszez. O terminie i miejscu przeprowadzenia post<;powania 
konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. 
Kandydat zglasza si« do konkursu z dokumentem tożsamości. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz lub pod n ... tel. .t 1 3860 t 00. 



Obowiązek informacyjny 

Informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samorządowe Centrum Oświaty w 

Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3, 28-366 Małogoszcz . 

2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub 

realizacja umowy 

3. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec . Osobą kontaktową w sprawie 

przetwarzanych danych jest: 

Jakub Rezmer - Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Państwa 

jednostce. 

E-mail: kuba@ eduodo.pl 

4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj .: Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

S. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów 

prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu 

nie będzie możliwe. 

6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim . 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym 

dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy. 

7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu . 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

ani organizacji międzynarodowej . 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, 

w którym dane osobowe zostały podane. 


