
ZARZĄDZENIE NR 33112019 
PREZYDENTA M IASTA KIELCE 

z dnia 23 li pca 20 19 r. 

w sprawie ogloszenia konkursów na kandydatów na sta nowiska dyrektorów przedszkola samorz'ldowego 
i szkoły podstawowej w K ielcach 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i J O W zw iązk u z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia J 4 grudnia 20 16 r. Prawo 
ośw iatowe (Dz. U. z 20 19 r. poz. lJ48) i § I rozporządzenia Mini stra Edukacji Narodowej z dnia 11 s ierpnia 
20 17 r. w sprawie regu laminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszko la, publi cznej szkoly 
podstawowej, publicznej szko ly ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej 
(Dz. U. z 20 17 r. poz. 1587), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn ia I I sierpnia 
2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpow iadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora w publicznym 
przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce 
(Dz. U. z 20 17 r. poz. 1597), zarządza s i ę co następuj e: 

§ ł. 

I. agiasza S I ę konkursy na stanowiska dyrektorów w niżej wymienionych jednostkach oświatowych 

w Kielcach: 

I) w Przedszko lu Samorządowym nr 39, ul. Barwinek 3 1, 

2) w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Wróbla 5. 

2. Treść ogloszenia okreś la zalączn i k do zarządzeni a. 

§ 2. 

In fo rmacja o ogloszeniu konkursu zostan ie zamieszczona: 

- na stronie internetowej Urzędu Miasta Kie lce w Biuletynie Informacj i Publicznej w dziale Ogloszenia, 

- w Biuletynie In formacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Kielcach, 

- na tablicy ogloszeli w s iedzibie Urzędu M ias ta Kielce przy ul. Strycharskiej 6. 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza s i ę Dyrektorowi Wydzial u Edukacj i, Kulturu i Sportu. 

Zarządzen i e wchodzi w życ i e z dniem podp isania. 
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Zalącznik do zarządzenia Nr 331/20 I 9 

Prezydenta Miasta Kielce 

z dnia 23 lipca 20 I 9 r. 

Ogloszenie konkursów na kandydatów na stanowisl," dyrektorów przedszkola samorządowego i szkoły 
podstawowe.i w Kielcach. 

Prezydent Miasta Kielce 

oglasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora: 

I) Przedszkola Samorządowego nr 39 z siedzibą w Kielcach, ul. Barwinek 31, 

2) Szkoly Podstawowej nr 5 z siedzibą w Kicłcaeh, ul. Wróbla 5. 

I. Do Iwnl,"rsu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która 
spelnia lącznie następujące wymagania: 

I) posiada wykształcenie wyższe i tytul zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz 
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub 
szkole ; 

2) ukOliczyla studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu 
zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycicłi; 

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

4) uzyskala: 

a) co najumiej dobrą ocenę pracy w okrcsic ostatnich pięciu lat pracy lub 

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowcgo w okrcsic ostatniego roku albo 

c) w przypadku nauczycicła akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy 
w szkolc wyższej przcd przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora; 

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

6) ma pelną zdo lność do czynności prawnych i korzysta z pelni praw publicznych; 

7) nic byla prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną , o której mowa wart.76 ust.! ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczycicla (Dz. U. z 20 18 r., poz. 967 z późno zm.), a w przypadku nauczycicla 
akademickicgo - karą dyscyplinarną, o którcj mowa wart. 276 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 
o szkolnictwic wyższym i nauce (Dz. U. z 20 18 r. , poz. 1668 z późno zm.) oraz nic toczy się przeciwko l11eJ 
postępowanie dyscyplinarne; 

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

9) nie toczy s i ę przeciwko nicj postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publiczncgo; 

10) nic byla karana zakazem pelnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym 
mowa wart. 31 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1458 z późno zm.). 

II. Do konkursu moźe przystąpić również osoba, Móra: 

l) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który posiada wykszta lceni e wyższe i tytul zawodowy 
licencjat, inżynie r lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowani a 
s tanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej oraz spelnia wymagania określone 
w częśc i I pkt 2- 10 ogloszenia; 

2) j es t nauczycicłem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji 
pcdagogicznych w urzędzie organu administarcji rządowej, kuratorium oświaty, Ccntrum Edukacji 
Artystycznej , Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych bądź 
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nauczyciclem 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 20 19 r. 
poz. 263) spelniającym wymogi określone w ogloszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmnicj dobrcj 
oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 

III. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 

l) uzasadnienie przystąpicnia do konkursu oraz koncepcji nmkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola lub 
publiczej szkoly; 

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

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczycicla albo 

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego; 

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowc kandydata: 

- imię (imiona) i nazwisko, 

- datę i miejsce urodzenia, 

- obywatelstwo, 

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z OIyginalem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 
wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeJl o zatrudni en iu lub innych 
dokumcntów potwierdzających okres zatl1ldn icnia ; 

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z O/yginalem kopie dokumentów potwierdzających posiadanic 
wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukO/iczenia 
studiów podyp lomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończcnia kursu kwalifikacyjnego z zakresu 
zarządzania oświatą; 

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

7) oświadczeni e , że przeciwko kandydatowi nie toczy s i ę postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 

8) oświadczenie, że kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe; 

9) ośw iadczenie, że kandydat nic byl karany zakazem pelnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi , o którym mowa wart. 31 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 I'. o odpowiedzialności 
za nalUszeni e dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. , poz.1458 z późno zm.); 

10) oświadczenie o dopelnieniu obowiązku, o któ'ym mowa wart. 7 ust. l i 3a ustawy z dnia 18 paździ ernika 

2006 I'. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych 
dokumentów (Dz. U. z 20 19 r. poz. 430) - w przypadku kandydata na dyrcktora publicznej szko ly urodzonego 
przed dnicm I sierpnia 1972 r. ; 

11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginalem kopię akn, nadania stopn ia nauczyciela 
mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela ; 

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginalem kopię karty occny pracy lub oceny dorobku 
zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczycicla akademickiego; 

13) oświadczenie, że kandydat nic byl karany karą dyscyplinarną , o której mowa wart. 76 ust. I ustawy z dn ia 
26 stycznia 1982 I'. - Karta Nauczycicla (Dz. U. z 2018 1'. , poz. 967 Z późno zm.) lub wart. 276 ust. I ustawy 
z dnia 20 lipca 20 18 I'. - Prawo o szkolnictwic wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 I'. poz. 1668 Z późn. zm.) -
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 

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

IV, Oferty nałeży składać w Urzędzie Miasta Kiełce, ul. Rynek 1 p. 105 w zamłmiętych kopertach 
z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko 
dyrektora ... (tu wpisać nazwę i adres jednostki oświatowej )" lub wysłać na adres: 
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Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, ul. Rynek I p. 105 w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r. 

W konkursie dopuszcza s ię możliwość skladania ofert w postaci elektronicznej po opatrzeniu 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 
i zamieszczeniu w ofercie elektronicznych kopii dokumentów wymaganych jako zalączni ki do oferty na 
adres: g94m I3lgvz/skrytk. 

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

Konkurs przcprowadzi komisja konkursowa powolana przez Prezydenta Miasta Kiclcc. 

W przypadku oferty przesianej drogą elektroniczną komisja konkursowa ma prawo zażądać od kandydata 
przedstawienia oryginalów dokumentów, których kopie zostaly zalączone do oferty i potwierdzone przez 
kandydata. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni 
indywidualnie w fonnic listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

V. Do niniejszego ogloszenia zalącza się informację o przetwarzaniu danych osohowych do celów rel<mlacji 
w ramach konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów ww. przedszkola samorządowego 
i szkoły podstawowej w Kielcach. 

prczy~;;tc 

Bogdan Wenta 
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Załącznik do ogłoszenia 

(~licjscowoSC. dala) 

(Imię i IHIl.wisku) 

(ildres) 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do ccłów rc!<rutacji w ramach konkursu na kandydata na 
stanowisiw dyrektora ....................................... .. ........... .. ....... .. ........................ .. ........ .. 

Szanowni Państwo , 

Uprzejmie informujemy. i ż: 

l) Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek l , 25-303 Kielce. 
W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogą Państwo skontaktować s i ę z Inspektorem Ochrony Danych, 
pi sząc na adres e-mail iod@nm.kiełce.pł 

2) podstawą prawną przetwarzania Pańs twa danych osobowych do ce lów niniej szej rekrutacji przez Urząd Miasta 
Kielce jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzenie MEN 
z dnia l l sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, 
publicznej szko ly podstawowej , publicznej szko ly ponadpodstawowej, lub publicznej placówki oraz trybu 
pracy komisji konkursowej; 

3) podan ie przez Państwa danych osobowych określonych w powyższych przepisach prawa jest n iezbęd ne, aby 
uczestniczyć w rekrutacji w ramach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ww. jednostk i ośw iatowej; 

4) podanic przez Państwa ilmych danych ni ż wymienionych w powyższych przepisach prawa jest dobrowolne; 

5) Pańs twa dane osobowe będą przetwarzane w cclu wlaśc iwego przeprowadzen ia proccdury zW i ązanej 

z realizacją procesu rekrutacj i w ramach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ww. jednostki 
oświatowej i warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w tym konkursie; 

6) przys luguj e Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych, ich USUntęC13 

po okres ie nic krótszym ni ż 5 lat; 

7) w przypadku powzięcia informacji o niewlaśeiwym przetwarzaniu swoich danych osobowych 
przez Administratora przysluguje Państwu prawo wnies ienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych oraz wni es ienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

8) przekazane dane będą przetwarzane przez okres ni ezbędny do przcprowadzenia procesu rekrutacji , j ednak 
nie dlużej niż przcz 5 lat z zastrzeżeniem , i ż okres przechowywania danych osobowych może zostać 

każdorazowo przedIużony o okres przewidziany przepisami prawa; 

9) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucj e uprawnione na podstawie przcplsów prawa 
lub podmioty upoważn ione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Admin istratorcm a podmiotem. 
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