
Załącznik 't\r I 
do Zarządzenia Nr 8812021 r. 

Wójta Gminy Brody 
z dnia 9 czerwca 2021 r. 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Wójt Gminy Brody 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni, ul. Iłżecka 20, 27-230 Brody 

I. Organ prowadzący szkolę:
Gmina Brody. ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody.

Il. Nazwa i adres szkoły, której doty('zy konkurs: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni. ul. Iłżecka 20. 27-230 Brody. 

111. Wymagania wobec kandydatów:
Do konkursu może przystąpić osoba. która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie '"-')"magań.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 r„ poz. 1597 z pózn. zm. ).

IV. Wymagane dokumenty:
Zgodnie z § l ust. 2 pkt 4 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. z 2017 r„ poz. 1587 z póżn. zm.)
oferty osób przystępujących do konkursu po-winny zawierać:

I l uzasadnienie przystąpienia do konkursu, 

2) koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni.

3 l życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej. 7awierający w s7czególności informację o: 
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela. albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego. albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej

nauczycielem.

4) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko.
- datę i miejsce urodzenia.
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdząjących
posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3. świadectw pracy. zaświadczc11
o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.

6) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów pot"vierdzających
posiadanie wymaganego "")'kształcenia. w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego
stopnia, studió'w drugiego stopnia. jednolitych studiów magisterskich lub świadecl\\a
ukończenia studiów podyplomowych. z zakresu zarządzania albo świadectwo ukot\czenia kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,



7) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię: 
- dokum entu potwierdzającego znąjomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 
7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. , poz. 672), lub 
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. studiów drugiego stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich, na kierunk u filologia polska , lub 
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka 
polskiego , 

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

9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, 

1 O) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawo mocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo skarbowe , 

11) oświadczenie, że kand ydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych 

z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz . 289), 

12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 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 2020 r. poz. 2141 z późn. zm.) 
- w przypadku kandydata na dyrektora publ icznej szkoły urodzonego przez dniem 1 sierpnia 
1972 r., 

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela , 

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

15) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był 
prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art . 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczycie la (Dz. U. z 2019 r., poz.2215 z późn. zm.), lub 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 2021 r. , poz.478 z późn. zm. ), lub karą dyscyplinarną, o której mowa 
w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szko lnictwi e wyższym 
(Dz. U. z 20 17 r., poz . 2183 z późn. zm.), 

16) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i ko rzysta z pełni praw 
publicznych . 

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata powinny być opatrzone datą i własnoręcznie 
podpisane , a każda strona parafowana. Na żądanie komisji konkursowej kandydaci obowiązani 

są przedłożyć oryginały dokumentów , których kop ie zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumen tach 
widnieją różne nazwiska , należy przedłożyć stosowane dokument y potwierdzające zmianę. Przed 
przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopus zczonym do postępowania konku rsowego komisja 
konkursowa ma prawo zażądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokwnentu 
potwierdzającego je go tożsamość i obywate lstwo. 

V. Termin i sposób składania ofert: 

1) Oferty sporządzone w języku polskim zawierające komp let wymaganych dokumentów należy 

składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu 
kontaktowego oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni " w terminie do dnia 24 czerwca 2021 r. do godz. 15.15. 
w Urzędzie Gminy w Brodach , ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody , w Biurze Obsługi 



Mieszkańca (parter budynku ) lub wysłać na ww . adres. W przypadku dostarczenia oferty 
osobiście lub przesłania ofe rty listem poleconym decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy 
w Brodach. W konkursie nie dopus zcza się składania ofert w formie elektronicznej. Oferty, które 
wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. 

2) Konkurs przeprowadzi komisja konkur sowa , powołana przez Wójta Gminy Brody. O terminie 
i miej scu przeprowa dzenia postępowania konkurso wego kandydaci zostaną powiadom ieni 
indywid ualnie w formi e pisemnej przez Przewodniczącego komisji konkur sowej. 

3) Klauzula inform acyjna dotycząca przetwarzania dan ych osobowych kandydatów na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkolno-Pr zedszkolnego w Lubieni: . 
a) Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspóln ych Gminy 

Brody, z siedzibą w Brodach , ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody , e-mail: 
brod\3'a; inLcria.p l; tel.: (4 1) 271 -12-09, 

b) W sprawac h związanych z przetwar zaniem danych, w tym reali zacji Pani /Pana praw, 
Administrator wyznaczył Inspekto ra Ochrony Dan ych, z który m należy się kontaktować 

za pośrednictwem poczty elektronicznej - iod@k.ilkom.net , 
c) Pani /Pana dane będą przetwar zane na podstawie art. 6 ust. l lit. c ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych (RODO ) (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze) a także art. 6 ust. l lit. a (osoba , której dane dotyczą 
wyraziła zgodę na przetwarzanie swo ich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
okreś lonych ce lów) w zakres ie danych osobowych udostępnianych dobrowolnie , 

d) Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowad zenia procedur y 
konkursowej , mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 14 grud nia 2016 r. 
- Prawo oświatowe oraz rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 20 1 7 r. w sprawie 
regulaminu konkursu na stanow isko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły 

podstawowej , publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu 
pracy komisji konkur sowej, 

e) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prze z ww. przepisy jes t obowiązkowe, 
a w pozostałych przypadkach na charakter dobr owo lny. N iepodani e przez Panią/Pana 
danyc h osobowych wymaganych przez prawo może uniemożliwić przeprowadzeni e 
postępowania konkursowego , 

f) Pani /Pana dane osobo we będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz 
podmiotom do tego uprawni onym, 

g) Oferta Pani/Pana oraz dokument acja formalna będą przechowywane do mom entu 
wygaśnięcia obowiązku ich przechowyw ania wynikającego z przepisów prawa , 

h) W ramach rea lizowan ego ce lu nie występuje profilowanie, a dane nie będą transferowane 
poza Polskę. 

i) Posiada Pan i/P an prawo dostępu do treści swo ich danych osobowych oraz prawo 
ich sprostowan ia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w RODO. 

j) Ma Pani/Pan prawo wnies ienia skargi do prezes a Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy 
uzna Pani/Pan , że przetwarz anie danych osobowych narusza przepisy RODO , 

k) Złożenie oferty i przystąpienie do konkursu na kandyd ata na stanow isko dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie Pani /Pana 
danych osobowyc h. 

Wójt Gminy Brody 
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