
Zarządzenie Nr 0.33.2019 
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz 

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 
w sprawie ogłoszenia konkUl"su na st:wowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Rembieszyeach im. Bohaterów Monte Cassino 

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorząd/.ie gminnym 
(D/..U. z 2019 r.. poz.506). art. 63 ust.l i 10 W zw. z art. 29 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 1-+ 
grudnia 2016 r. - Pr3\\'o oświatowc (Dz.U. z 20 18 r.. poz. 996 z późn.zm). oraz ~ 1 ust. I 
Rozporządzenia Ministra I::dukacji Narodowej z dnia II sierpnia 20 17r. \\ ' SI1r3\\'ie 
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola. publicznej szkol)' 
podstav,o\\'ej. publicznej szkoly ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz tr) bu 
pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r.. pOL. 1587) zarz.}dzam, co nast<;pujc: 

~ 1. 
Oglaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podsta\\owej w Rembiesz)'cach 
im. Bohaterów Monte Cassino z siedzibą w Rembieszycach. Rembieszyce 10. 

~ 2. 
Treść oglos7enia o konkursie stanowi zalącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

Ogloszenie o konkursie zamieszcza się: 

J.:. ... 
~ .). 

1 )na stronie internetowej Urz<;du 1iasta i Gminy Malogos7c7 \\ Biulel) nic In formacji 
Publicznej. 

2) na tablic)' ogloszdl \\' Urzydzie Miasta i Gminy Malogos/c/ .. 
3) na stronic Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty \\ Kielcach . 

~ 4. 
Post<;po\\anie konkursowe zgodnie z zasadami okreś l onymi \\ Rozporząd/eniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia II sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stano\\ isko 
dyrektora publicznego przedszkola. publicznej szkoly podsta\\owej. publicznej szkol)' 
ponadpodstawO\\'cj lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. 
pr/.cpro\\ad/.i powolana odrybnym zarz<!dzenicm komisja konkurso\\a. 

~ 5. 
\\'ykonanie zarząd/.enia pOWlCl7a Sly Kierownikowi Salllorządov,ego Centrum OŚ" iat) 
\\' Malogoszczu. 

--



ZaląC/.nik nr 1 do larLądLcn ia Nr 0.33 .20 19 
Burlllistr7a Mia~ta i Gmin) Malogos7c7 
/ dnia 15 k\\ictnia 2019 r. 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Burmistrz Miasta i Gminy Malogoszcz oglasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoly 
Podstawowe.i w Rembieszycach im. Bohateró" Montc Cassino 

I. Ol"gan prowadzący szkol~: 
Gm ina Malogoszcz. ul. .J aszov .. sk iego 3a. 28-366 Malogoszcz 

II. Nazwa i adres szkol)', któl"cj dot)'czy konkurs: 
Si'kola Podstawowej \\' Rembieszycach im . Bohateró\\ ~onte Cassino 7 siedl.ibq 
\\ Rembieszycach. Rembieszyce 10. 

III. Wymagania wobec kandydatów: 
Do konkursu może przystąpić osoba. która spe lni a \\ ymagania okreś l one \\ ~ I. 3.6 oraL 
S 12 Rozporządzenia Ministra Edukacj i Narodo\\'\:~j z dnia 11 sierpnia 20 17 r. \\ spra\\ ie 
v .. )'magall. jaki m pomnna odpowiadać osoba zaJmująca stan()\\ isko dyrektora 
publiCi'ncgo przeds7.:kola. publicznej szkoly podstav .. o\\'ej. publicznej szko ly 
ponadpodstawo\\ej oraz publicznej placó\\ce (D/.. U. z 2017 r .. poz. 1597). 

IV. Wymagane dokumenty: 
Zgodnic z ~ l ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo\\'ej z dnia 11 
sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stano\\ isko dyrektora publici'nego 
pl'7edsi'lola. publiCi'ncj szkol;; podstawowej. publicznej szkol) ponadpodst<:1\\ owcj lub 
publiC/nej placó\\ ki oraz trybu pracy komisji konkursov .. ej (01'. U. i'. 2017 r.. pOi'. 1587). 
oferty osób przystypu.i <.}cyc h do konkursu mus/.q zawierać: 

l) u/asmJnienie przystqpienia do konkursu oraz koncepcj<; funkcjonO\\ania i roz\\oju Szkoly 
Podsta\\owej im. Bohaterów Monte Cassino w Rcmbiesi'.)'cach. 

2) życiol') s z opisem przebiegu pracy zawodowej. zm\· iera.iąc)' \\ s/'c7ególności inronnacj~' 

o: 
- stażu pracy pedagogicznej - \\ przypadku naucz) eie la albo 
- stażu prac)' dydaktycznej - 'v\' przypadku nauczyciela akademickiego. albo 
- stażu pracy. w tym stażu pracy na stano \\'isku kiero\\'ł1icz) m - w prLypadku osoby nIe 
będącej nauczycielem. 

3) oświadczeni e zawierające nast~pujące dane osobO\\ e kandydata: 
- imi ę (imiona) i nazwisko. 
- dat<; i miejsce urodzenia. 
- obywatel st \\ o. 
- miej sce zamieszkania (adres do korespondencji). 

4) poświadczone pri'ez kandydata za zgodność z or) gina!em kopic dokumentó\\ 
po twierdzaj ących posiadanie \\ ymaganego sta/u pracy, o któr) m mowa v. lit. b: 
św i adectwa pracy. zaświadczenia o zat rudnieniu lub innych dokumentó\\ 
potwierd7.:ająeych okres zatrudnienia, 

5) poświadczone przez kandydata 7.a zgod ność z oryginalem kopic dokumen tt'l\\ 
potw i erdzających posiadanie wymaganego wyksztalcenia. w tym dyplomu ukol1czeni a 
studiów wyższych lub świadectwa ukOl1czenia studiów podyplomowych z zak resu 
zarządzania albo świ adectwa ukol1czenia kursu kwalifikacyj nego z zakresu zarządzani a 

oświatą· 

6) poświ adczoną przez kandydata za zgodność 

potwierdzaj ącego znajomość jc;zyka pol sk iego. o 
z orygina!cm kopi'r dokumentu 
którym mowa w ustawi e z dnia 7 



października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. 1'. 2018 r.. poz. 931. 1669) - \\ prz) padku 
cudzozicmca. 

7) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginalem kopię zaś'" iadczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazał1 zdro\\otnych do wykonywania pracy na stano", isku 
kierowniczym. 

8) oświadczcnie. że przcci"Ao kandydatowi nie toczy s i ę postępowanie o przest<;pstwo 
ściganc z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne. 

9) oświadczenie. żc kandydnt nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za um) ślne 
przestępst wo I u b umyśl ne przest<;pst \\'0 skarbowc. 

10) oświadczenie. ;i.e kand)dat nic byl karany zakazem pc1nienia funkcji z\\icjZanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi. o którym mo\\a \\ art. 31 ust. I pkt 4 usta\\y 
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny f1nansó\\ 
public.mych (Dz. U. z 20lg r .. poz. 1458.1693.1669.2192). 

11) oświadczenie o dopelnieniu obowiązk u . o którym mowa wart. 7 ust. I i 3a usta\\) / 
dnia 18 października 2006 r. o uja\\nianiu informacji o dokumentach organów 
bez.pieczełlst\\'a pałlstwa z lat 1944-1990 oraz treści t) ch dokumentó,,' (Dz. li. z 2019 r.. 
poz. 430. 447.534) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkol y urodzonego 
przed dniem 1 sierpnia 1972 r.. 

12) poświadczonq przez kandydata za zgodność z oryginalcm kopię aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - v, przypadku nauczyciela. 

13) POŚ\\ iadczoną przez kandydata 7a zgodność z oryginalcm kopi<; karty oceny pracy lub 
oceny dorobku zav,odowego - \\' przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego. 

14) OŚ\\ iadczenie. że kandydat nic byt pr[\\\ onlOcnie ukarany karą dysc:- plinarn'-l. o której 
mowa \\ art. 76 ust. I usta\\')' z dnia 26 stycz.nia 1982 l'. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2018 r.. pOI' .. 967 z pó;.n. zm.) lub \\' art. 276 ust. 1 ustm\')' z dnia 20 lipca 2018 r. -
Pra\\'o o szkolnictvv'ie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.. po/'. 166g z pózn.zm) -
\\ pr7)l1adku nauczyciela i nauczyciela akadcmickiego. 

15) oświadczenic. że kandydat ma pelną zdolność do czynności prawnych i kor/.ysta 
z pełni pl"3\\ publicznych. 

16) oświadczenie. że kandydat wyraża zgody na pr/.ctwarzanie danych osobov,ych zgodnie 
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronic danych osobow)ch (Dz. U. 7 2018 r .. poz. 
1000. 1669) \\ celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko d) rektora. 

V. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą 
i \\ lasnoręcznie podpisane oraz każda strona parafowana. 

Na ż,)danie komisji konkursowej. kandydaci obowi,vani są przedIożyć oryginaly 
dokumentóv,. których kopic zawiera ofcrta. Jeżeli na skladanych dokumentach \\ idniejq 
różne nazwiska. nalej.y dolączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmiany. 

VI. Orerty zav-;ierające komplet wymaganych dokumcntów naleLY skladać w zamkni<;tych 
kopertach z podanym adresem zwrotnym idopiskicm: "Konkurs na stano\\'isko 
Dyrektora Szkol)' Podstawov-;ej im. Bohateró\\' Monte Cassino \\' Rembies7\'cach". 
w terminie do dnia 30 kwietnia 2019r. 

I) bezpośrednio \-\ sekretariacie Urz<;du Miasta i Gminy w Malogoszc/'Ll. ul. Jaszowskiego 
3a. 28-366 Malogoszcz w godzinach urzędowania. albo 

2) przesIać pocztą na adres: U rząd Miasta i Gminy \ 'v' Malogoszczu. ul. .I aszO\-\skiego 3a. 
28-366 Malogoszcz. 

W przypadku przesIania oferty li stem poleconym liczy się data wpl) WLl do Urzędu 
Miasta i Gminy w Malogoszczu. 
W konkursie nie dopuszcza si<; s kładania ofcrt '" postaci elektronicznej. 
Oferty. które wpl yną po wyżej wymienionym termini e nie b<;dą rozpatrywane. 



Zaświadczenie lekarskie winno być sporząd7.one przez lekarza uprawnionego do jcgo 
wystawienia (lekarza medycyny pracy). 

VII. Konkurs przeprov,radzi komisja konkursowa po\\'olana prze/ Burmistrza Miasta 
i Gminy Ma1ogoszcz. O terminic i miejscu przeprO\\adzcnia postępovv·ania 

konkursov\'ego kandydaci zostaml pov,·iadomieni piscmnie. 
Kandydat 7.glasza się do konkursu / dokumentem tożsamości. 

Szczegółowe informacje dot)' cz~lce konkursu można uzyskać w U."z<;dzic Miasta i Gminy 
w Małogoszezu, ul. .Jaszowskicgo 3a, 28-366 Małogoszcz łub pod nr. tel. 4 t 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. 

5. 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. Admin istrator 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. 


