
UCHWALA NR 106/2019 
ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia konknrsn na stanowisko dyrektora Bnrsy Szkolnej w Sandomierzu 

Na podstawie mt. 32 ust.! ustawy z dnia 5 czerwca 19981'. o samorządzie powiatowym (Oz.U. 
z 20191'. poz. 511), art. 63 ust.! i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 1'. Prawo oświatowe (Oz.U.z 2018 r. 
poz.996 z późn.zm.) oraz w związku z § I rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
II sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola 
publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu 
pracy komisji konkursowej (Oz.U. z 2017 1'., poz.1597) Zarząd Powiatu w Sandomierzu uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 

Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej 
w Sandomierzu. 

§ 2. 

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na: 

I) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, 

2) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, 

3) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

§ 4. 

Postępowanie konkursowe zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia II sierpnia 2017 1'. W sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 
publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub 
publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej przeprowadzi powołana odrębnym 
zarządzeniem komisja konkursowa. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sandomierzu. 
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§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr 106/2019 

Zarządu Powiatu w Sandomierzu 

z dnia 30 mąja 2019 1'. 

Zarząd Powiatu w Sandomierzu 

oglasza konkurs na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Sandomierzu 

I. Organ prowadzący szkolę: 

Powiat Sandomierski, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz 

II. Nazwa i adres placówki, której dotyczy konkurs: 

Bursa Szkolna w Sandomierzu, ul Wojska Polskiego 22, 27- 600 Sandomierz 

III.Wymagania wobec kandydatów: 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w § l, 2, 6 oraz § 
12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia II sierpnia 20171'. W sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze 
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz 
publicznej placówce (Dz.U. z 2017 1'.poz.1597), powinny zawierać: 

l) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Bursy 
Szkolnej w Sandomierzu; 

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: 

a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo 

b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo 

c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem; 

3) oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata: 

a) imię ( imiona) i nazwisko, 

b) datę i miejsce urodzenia, 

c) obywatelstwo, 

d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 

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

5) 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; 

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego 
znajomość języka polskiego o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim 
(Dz.U. z 2018 r., poz.93l z pózn. zn.) - W przypadku cudzoziemca; 

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

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 
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9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 
skarbowe; 

10) oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych 

z dysponowaniem 

środkami publicznymi, o których mowa wart. 31 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.l458 
z późno zm.); 

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa walt.7 ust. l i 3a ustawy z dnia 
18 października 2006 r. o ujawnienia informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz.430 z poźn. zm.) - W przypadku 
kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem l sierpnia 1972 r.; 

12) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela; 

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny 
dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela akademickiego; 

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa 
w mt.76 ust.l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Kalta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r poz.967 z późno 
zm.) lub wart. 276 ust.! ustawy z dnia 20 lipca 2018 - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz.U. 
z 2018 r.popz.1668 z późno zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 

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

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą 
z dnia la maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. pOz. 1000 z późno zm.) w celach 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Sandomierzu. 

Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie 
podpisane, a każda strona parafowana. 

Na żądanie komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, 
o których mowa w ust.2 pkt 4 lit d - g, l - m rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowrej z dnia 11 
sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, 
publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz 
trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z2017r.poz .. 1587 zpóźn. zm). Jezeli na składanych 
dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich 
zmiany. 

IV. Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopeliach 
z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem "Konkurs na 
stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Sandomierzu" w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie 
Powiatowym w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34 lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe 
w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34. 

Termin złożenia ofert upływa 24 czenvca 2019 r. o godz. 15.00. 

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki Biura Obsługi 
Klienta w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu. W konkursie nie dopuszcza się składania ofelt 
w postaci elektronicznej. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego 
do jego wystawienia (lekarza medycyny pracy). 

V. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Sandomierzu. 

VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 

powiadomieni pisemnie. Kandydat zgłasza się do konkursu z dokumentem tożsamości. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UEO 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE(RODO) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
kandydatów na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Sandomierzu: 

1. Administratorem Pani / Pana danych jest Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, 
reprezentowane przez Starostę Sandomierskiego. 

2. Inspektorem Ocln'ony danych w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu jest Cezary 
Gradziński. 

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: gradzinski@powiat.sandomierz.pl. 

3. PanilPana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Sandomierzu, u. Wojska Polskiego 2, 
27-600 Sandomierz - podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciązący na 
Administratorze wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 l'. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 
2018 r.poz.996 z późno zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego 
przedszkola, publicznej szkoly podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub 
publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz.1587). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych, 

b) podmioty uprawnione przepisami prawa, 

c) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej. 

5. PanilPana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji 
kancelaryjnej, stanowiącej załącznik Nr l do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. W przypadku gdy uzna PanlPani iz przetwarzanie danych osobowych Pani/pana narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma 
PanilPan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez PaniąlPana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest PanilPan 
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
uczestnictwa Pani/Pana w postępowaniu konkursowym. 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
administratora danych Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, ul. Micldewicza 39, 27-
600 Sandomierz, w celu wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej 
w Sandomierzu. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem! zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej. 

(data i czytelny podpis) 


