
ZARZĄDZENIE NR 0050.92 .2020 

BURMISTRZA STĄPORKOWA 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Stąporkowie 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art . 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
- Prawo oświatowe (Dz.U z 2020 r. poz. 910), oraz §1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

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. 2017 r. poz. 1587 ze zm.) w związku 

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej 

szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 

1597 z późn. zm.), zarządza się co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Stąporkowie z siedzibą 

w Stąporkowie, ul. Słowackiego 1. 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 2. 

Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie umieszczona: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, 

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stąporkowi e. 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Stąporkowie. 

§4 . 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 

TRZ 

Sporządził: Michał Ginalski 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.92.2020 
Burmistrza Stąporkowa z dnia 1.07.2020 r. 

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola 

w Stąporkowie 

Burmistrz Stąporkowa 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola z siedzibą 

w Stąporkowie, ul. Słowackiego 1 

I. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub 

dyplomowanym, która spełnia łącznie następujące wymagania: 

1) wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz 

przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela 

w danym przedszkolu, szkole lub placówce, 

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie 

lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny 

z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek 

doskonalenia nauczycieli; 

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

pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego 

4) uzyskała: 

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub, 

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo 

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie 

ostatnich czterech lat pracy w uczelni - przed przystąpieniem do konkursu 

na stanowisko dyrektora, 

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku 

kierowniczym, 

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, 

7) nie była prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela {Dz.U. z 2019 r. poz. 2215), 

a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 

ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 85) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. 

zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, 

8) nie by/ skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego, 

10) nie by/ karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1440 z późn. zm.) 
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li. Do konkursu może również przystąpić osoba, która: 

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który posiada wykształcenie wyższe 

i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowan ie pedagogiczne 

i kwalifikacyjne do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole 

podstawowej lub placówce oraz spełnia wymagania określone w części I pkt 2 - 10 

ogłoszenia, 

2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku 

wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, 

kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub nauczycielem mianowanym lub 

dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku innym niż określone powyżej, na którym 

są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracj i samorządowej, 

lub nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopow anym lub zwolnionym 

z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 

o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) - spełniającym wymagania określone 

w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo 

pozytywnej oceny dorobku zawodowego . 

tli. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju 

publicznego przedszkola, 

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

informacje o: 

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo 

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, lub 

- stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej 

nauczycielem 

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) 

i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywate lstwo oraz miejsce zamieszkania (adres 

do korespondencji), 

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 

potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa 

w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów 

potwierdzających okres zatrudnienia, 

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokum entów 

potwierdzające 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 zaświadczenia lekarskiego 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 

kierowniczym, 
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7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, 

8) oświadczenie, że kandydat nie byt skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

9) oświadczenie, że kandydat nie byt karany zakazem pełnienia funkcji związanych 

z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy 

z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych {Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.), 

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy 

z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publ icznej szkoły 

urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r., 

11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia 

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela; 

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy 

lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, 

13) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której 

mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

{Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) - w przypadku nauczyciela 

i nauczyciela akademickiego, 

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta 

z pełni praw publicznych. 

IV. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132A -

Sekretariat, 26-220 Stąporków w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, 

numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: 11Konkurs na stanowisko dyrektora 

Publicznego Przedszkola w Stąporkowie ul. Słowackiego 1, 26-220 Stąporków'' lub wysłać 

na adres: Urząd Miejski w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków 

w terminie do 17 lipca 2020 r. do godz. 15.30 

W konkursie dopuszcza się możliwość składania ofert w postaci elektron icznej po opatrzeniu 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania 

ePUAP i zamieszczeniu w ofercie elektronicznej kopii dokumentów wymaganych jako 

załączniki do oferty na adres: /UMStaporkow/SkrytkaESP 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie 

podpisane, a każda strona zaparafowana. 

Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołana przez Burmistrza 

Stąporkowa. 

W przypadku oferty przesłanej drogą elektroniczną komisja konkursowa ma prawo zażądać 

od kandydata przedstawienia oryginałów dokumentów, których kopie zostały załączone 

do oferty i potwierdzone przez kandydata. 
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O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 

powiadomieni indywidualnie w formie telefonicznej lub w formie listu poleconego 

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

V. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach konkursu 

na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Stąporkowie 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Stąporkowa, 

ul. Piłsudskiego 132 A, 26 - 220 Stąporków. W przypadku pytań o swoje dane osobowe 

mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres: 

iod@czi24.pl 

2) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych do celów niniejszej 

rekrutacji przez Urząd Miejski w Stąporkowie 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 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, 

3) zakres podania przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest 

nieobowiązkowe (dobrowolne), jednak konieczne do właściwego przeprowadzenia 

procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji w ramach konkursów na stanowisko 

dyrektora wyżej wymienionej placówki. Odmowa Ich wskazania uniemożliwia państwo 

zgodny z przepisami prawa udział w tym procesie, 

4) podanie przez Państwa innych danych niż wymienionych w powyższych przepisach prawa 

jest dobrowolne, ale nie wymagane, 

5) przekazane dane będą przetwarzane przez czas trwania procedury konkursowej, 

o którym mowa w pkt 2, a po tym czasie będą przechowywane przez okres określony 

kategorią archiwalną zgodnie z rozporządzeniem 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, oraz 

przez okres przewidziany w innych przepisach szczegółowych, 

6) przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich prostowania, kopii danych, 

ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie 

zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, o którym mowa 

w pkt 5, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych 

7) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie 

przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy 

Administratorem a podmiotem, 

8) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych 

osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

9) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany. 
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