
ZARZĄDZENIE NH 33212019 
PHEZYDENTA MłASTA KIELCE 

z dnia 23 lipca 20 19 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na ł<andydata na stanowisłm dyrekto ... Vł Liceum Ogółnokształcacego 
im. J. Słowackiego w Kielcach 

Na podstawi c art. 63 ust. 1 i 10 W związku z art. 29 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 14 gnldnia 20 16 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) i § l rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowcj z dnia II sierpnia 
20 17 r. w sprawic rcgulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publiczncj szkoly 
podstawowej , publicznej szkoly ponadpodstawowcj lub publicznej placówki oraz trybu pracy komi sji konkursowej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacj i Narodowej z dnia II sicrpnia 
20 17 r. w sprawie wymagali , jakim powinna odpow iadać osoba zajmuj ąca stanowi sko dyrektora w publicznym 
przedszko lu, pub licznej szkole podstawowej , pub licznej szko le ponadpodstawowej oraz publiczncj placówce 
(Dz. U. z 20 17 r. poz. 1597), zarząd za s i ę co następuj e: 

§ I. 

I . Oglasza s i ę konkurs na stanowisko dyrcktora w VI Liceum Ogólnokszta lcącym im . J. Slowackiego, 
ul. Gagarina 5 w Kic lcach 

2. Treść ogloszenia okreś l a za lącznik do zarządzenia. 

§ 2. 

Informacja o og łoszeniu kon kursu zostanie zamieszczona: 

- na stroni e internetowcj U rzędu Miasta Kielce w Biulctynie Informacji Publiczncj w dzial e Ogloszen ia, 

- w Biuletynic In formacj i Publicznej Kuratorium Oświaty w Kielcach, 

- na tablicy oglosze,i w siedzibic U rzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6. 

§ 3. 

Wykonanic zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydzialu Edukacj i, Kulturu i Sportu. 

§ 4. 

Zarządzen ie wchodzi w życ i c z dniem podpisania. 

p rezYd?fj;;I 

Bogdan Wenta 
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Za l ącznik do zarządzenia Nr 332/2019 

Prezydenta Mias ta Kielce 

z dnia 23 lipca 201 9 L 

Ogloszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrel<tora VI Liceum 
Ogólnol{Sztalcącego im. J. Slowackiego w Kielcach. 

Prezydent Miasta Kielce 

ogIasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 
im. J. Slowackiego z siedzibą w Kielcach, ul.Gagarina 5, 

VI Liceum Ogólnol{Sztalcącego 

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

I) posiada wykszta lcenie wyższe i ty tul zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz 
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowi ska nauczyc ie la w danej szkol c lub 
placówce; 

2) ukOliczy la studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu 
zarządzania ośw i atą, prowadzony zgodnic z przepi sami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ; 

3) posiada co najmniej pi ęcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięc i o letn i staż pracy 
dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego ; 

4) uzyska la: 

a) co najmn iej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pi ęci u lat pracy lub 

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatnicgo roku albo 

c) w przypadku nauczyciela akadcmickiego - pozytywną ocenę pracy w ok resie ostatni ch czterech lat pracy 
w szkole wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora; 

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

6) ma pelną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pel ni praw publicznych; 

7) nie by la prawomocni e ukarana karą dyscy plinarn ą, o której mowa wart.76 usU ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Ka rta Nauczyciela (Dz. U. z 201 8 L, poz. 967 z późn o zm.), a w przypadku nauczyciela 
akademick icgo - karą dyscyp linarn ą, o której mowa wart. 276 ust. I ustawy z dnia 20 lipca 2018 L - Prawo 
o szko lnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 201 8 L , poz. 1668 z późn o zm.) oraz nie toczy s i ę przcciwko niej 
postępowan ie dyscypl inarne; 

8) ni c by la skazana prawomocnym wy rokiem za umyślne przes tępstwo lub umyślni e przestępstwo skarbowe; 

9) nie toczy s i ę przeciwko niej postępowa nie o przestępstwo ścigane z oskarżeni a publiczncgo; 

10) nie by ła karana zakazem pe lni enia funk cj i związanych z dysponowaniem środkami pub licznymi , o którym 
mowa wa rt. 3 1 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 L o odpowiedzi a lnośc i za naruszenie dyscyp li ny 
fi nansów publicznych (Dz. U. z 20 18 r., poz. 1458 z późno zm.). 

II. Do kon kursu może przystąpić również osoba, która: 

- j cst nauczycie lem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagaj ącym kwalifi kacji 
pcdagogicznych w urzędz i e organu administarcji rządowej , kurator ium oświaty, Centrum Edukacji 
Artystycznej , Centralnej Komi sji Egza minacyjncj i okręgowych kom isjach cgzaminacyjnyc h bądź 

nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwołn ionym z obow i ązku świadczeni a 

pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 199 1 roku o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 L 

poz. 263) spelniającym wymogi określone w og łoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najnmiej dobrej 
oceny pracy al bo pozytywnej oceny dorobku zawodowcgo. 

II I. Oferty osób przystępujących do konlmrsu powinny zawierać: 
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I) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowan ia i rozwoju publicznej szko ly; 

2) życiorys z op isem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności in formację o: 

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczycicla albo 

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akadem ickiego; 

3) oświadczenie zaw ierające następujące dane osobowe kandydata: 

- imię (imiona) i nazwisko, 

- datę i miej sce urodzen ia, 

- obywatelstwo, 

- miejsce za mieszkania (adres do korespondencji) ; 

4) pośw iadczone przez kandydata za zgodność z oryginalem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 
wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: św iadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnien iu lub innych 
dokumentów potwierdzających okres zatrudnicnia; 

5) poświadczone przcz kandydata za zgodność z oryginalem kopic dokumentów potwierdzających posiadan ie 
wymaganego wyksztalcenia, w tym dyp lomu ukoi1czen ia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia 

studiów podyplomowych z zakresu zarządzan ia albo świadectwa ukończenia kursu kwa lifikacyjnego z zakresu 
zarządzania oświatą; 

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginalem kopię zaśw iadczen i a lekarskiego o braku 
przeciwwskazari zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowni czym; 

7) oświadczenie, że przec iwko kandydatowi nic toczy się postępowanie o przestępstwo śc i gane z oskarżenia 
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 

8) oświadczeni e, że kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyś lne p rzestępstwo lub umyś lne 

przestępstwo skarbowe; 

9) oświadczen i e, że kandydat nic by l karany zakazem pe lnienia funkcji zw i ązanych z dysponowaniem środkami 
publicznym i, o którym mowa wart. 31 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 L o odpowiedzia lnośc i 

za naruszenie dyscyp liny finansów publicznych (Dz. U. z 20 18 L , poz.1458 z późno zm.); 

10) oświadczeni e o dopelnieniu obow i ązku. o któlym mowa wart. 7 ust. I i 3a ustawy z dnia 18 paźdz i ernika 

2006 L o ujawnianiu informacji o doku mentach organów bezp ieezei1stwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych 
dokumentów (Dz. U. z 2019 L poz. 430) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szko ly urodzonego 
przed dniem I sierpnia 1972 L; 

I I) pośw iadczoną przez kandydata za zgodność z oryginalem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela; 

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

13) oświadczeni e. że ka ndydat nic byl karany karą dyscyplinarną. o której mowa wart. 76 ust. I ustawy z dnia 
26 styczn ia 1982 L - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 201 8 L , poz. 967 z póżn. zm.) lub wart. 276 ust. I ustawy 
z dnia 20 li pca 20 18 L - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 L poz. 1668 Z póżn. zm.) -
w przypadku nauczycie la i nauczyciela akadcmickiego; 

14) oświadczenie, że kandydat ma pe l ną zdo lność do czynności prawnych i korzysta z pelni praw publicznych. 

IV. Oferty należy sldadać w Urzędzie Miasta Kielce, ul. Rynek lp. 105 w za mkniętych kopertach 
z podanym adresem zwrotnym, uumerem telefonu i dopiskiem "Konkurs na I(andydata na stanowisko 
dyrektora ... (tu wpisać nazwę i adres szkoly)" lub wysIać na adres: 

Urząd M iasta Kielce, 25-303 Kielce, ul. Rynek I p. 105 w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r. 

W konkursie dopuszcza s i ę możliwość sk ladania ofert w postaci elektronicznej po opatrzeniu 
kwalifikowanym podp isem elektronicznym lub podp isem potwierdzonym profilem zaufanym ePUA P 
i zamieszczeniu w ofercie elektronicznych kopii dokumentów wymaganych jako za lączn i ki do oferty na 
adres: g94m I3lgvz/sl<rytka 
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Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być wlasnoręeznie podpi sane, a każda 
strona parafowana. 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Prezydenta Miasta Kielce. 

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

O terminie i miej scu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni 
indywidualnie w fonnie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

v. Do niniejszego ogloszenia zalącza się informację o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji 
w ramach konkursu na kandydata na stanowisiw dyrektora ww. szkoły. 
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Załącznik do ogłoszenia 

( !'vlicjscowośc , dala) 

(Imię i nazwisko) 

(adres) 

łnformacja O przetwarzaniu danych osobowych do cełów rekrutacji w ramach konkursu na kandydata na 
sfano\visl<o dyrektora ............ . ................. . ................ .. ....... ' .. 0.0 •• 0.0 ••••••••••••• 0.0.0.0 ....... . ... . 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż: 

(NllZW:l JlllhlkZllej szkol)" lub placówki ośwblowl'j) 

l) Administratorcm Pał\stwa danych osobowych jcst Prczydent Miasta Kielce, Rynek l , 25 -303 Kielce. 
W przypadku pytał\ o swojc danc osobowc mogą Pailstwo skontaktować s ię z Inspektorem Ochrony Danych, 
pisząc na adrcs c-mail iod@um.kielce.pl 

2) podstawą prawną przctwarzania Państwa danych osobowych do cclów ninicjszcj rekrutacji przez Urząd Miasta 
Kiclcc jcst ustawa z dnia 26 czcrwca 1974 r. Kodcks Pracy, ustawa z dnia 2 1 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 14 glUdnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzenie MEN 
z dnia II sicrpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrcktora publicznego przedszkola, 
publicznej szkoly podstawowej, publicznej szkol y ponadpodstawowcj, lub publicznej placówki oraz trybu 
pracy komisji konkursowej ; 

3) podanie przez Państwa danych osobowych określonych w powyższych przepisach prawa jest niezbędne , aby 
uczestniczyć w reklUtacji w ramach konkursu na kandydata na stanowisko dyrcktora ww. jednostki oświatowej; 

4) podanie przez Państwa innych danych niż wymienionych w powyższych przcpisach prawa jest dobrowolne; 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wlaściwego przcprowadzcnia procedury związanej 

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

6) przys luguj c Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowan ia , kopii danych, ich USUIllęela 

po okresie nie krótszym niż S lat; 

7) w przypadku powzIęcia informacji o ni ewlaściwym przetwarzaniu swoich danych osobowych 
przez Administratora przysługuje Pallstwu prawo wniesienia skargi do Prczcsa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

8) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak 
nie dłużej niż przez 5 lat z zastrzeżeniem , i ż okres przechowywania danych osobowych może zostać 

każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przepisami prawa ; 

9) odbiorcami Par\stwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnionc na podstawie przeplsow prawa 
lub podmioty upoważn i one na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Admini stratorcm a podmiotem. 

Id : 659A I I 25-9F52-45A 7-0 I FA-9DI A945346FE. Przyj,1y Strona 4 


