ZARZĄDZENIE Nr

99/2018

Wójta Gminy Chojnice

z

dnia 30.05.2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Silnie
Na podstawie ań. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca o santorządzie
gminnym (tj.Dz.U.z2017r.poz, 1875zpożn.zm.),aft.63 ust. 1i 10wzwlązkuzart.
29 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnta 14 grudnia ż016 r. - Prawo oświatowe(Dz. U. z20I7 r, poz. 59
z poźn. zm,) oraz § 1 Rozporządzenta 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. lJ. z20|7 r. poz, 1587)
zarządzam, co następuj

e

:

§1
Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Silnie,
ul. Główna 39, Silno , 89 - 620 Chojnice dla ktorej organem prowadzącym jest Gmina
Chojnice.

§2
Treśćogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzęnia,

§3
Ogłoszenie o konkursie zamięszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Chojnice www.bip.gminachojnice.com.pl, na tablicy ogłoszeń w siędzibie
Urzędu Gminy Chojnice otazna stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty
w Gdańsku.

§4
Zarządzente wchodzi w życle z dniem podpisania.

tłpairski

Załącznik do Zarządzenia Nr 99 /2018
Wójta Cminy Chojnice

z

dnia 30 maja 2018 r.

WOJT GMI|{Y CHOJ]\ICE
ogłasza
konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Silnie,
Silno, ul. Główna 39,89 - 620 Chojnice
Organ prowadzący

szkołę: GMINA CHOJNICE

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spelnia

wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 20I7r. 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 2017r. poz.
1597).

U. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt
4 RozporząrJzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola,
publicznej szkoĘ podstawowej, publicznej szkoĘ ponadpodstawowej lub publicznej
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587), powinny

zawieraćz
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju
publicznej szkoły podstawowej,
b) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowe.|, zawierający w szczególności informacje o
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadkr,r nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akadęmickiego, albo
- stazu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenla zawlęraj ące następuj ące dane osobowe kandydata:
- imię ( imiona) i nazwisko.
- datę i rniejsce urodzetlia.
- obywatelstwo,
- miejsce zamtęszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone pTzęz kandydata za zgodnośćz oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw
pracy, zaśwtadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres
:

zatrudnienia.

e)

PoŚwiadczone pTzez kandydata za zgodnośćz oryginałem kopie dokumentów
Potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
studiÓw wYższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomo\\rych z zakresu
zarządzanta albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyj nego z zakresu zarządzania
oświatą,

PoŚwiadczoną pTzęz kandydata za zgodnośćz oryginałem kopię dokumentu
Potwierdzającego znajomośćjęzyka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. lJ. z 2017 r. poz.224 z pożn. zm.) -

0

w przypadku cudzoziemca.
g) PoŚwiadczoną przez kandydata za zgodnośćz oryginałem kopię zaświadczęnia lekarskiego
o braku Przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierownlQzym,
h) oŚwiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
ściganez oskarzenia publicznego lub postępowanie dyscyplinatne,

i)

oŚwiadczenie, żę kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślneprzestępstwo skarbowe,
j) oŚwiadczenie, że kandydat nie był karany zakazęm pełnienia funkcji związanych
z dYsPonowaniem Środkami publicznymi, o którym mowa w aft. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszęnie dyscypliny finansów publicznych
( Dz. U. z20l7r. ,poz.l3I7)
k) oŚwiadczenie o dopełnianiu obowiązku, o którym mowa w aft. 7 ust, 1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 Pażdziernlka 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa paristwa zlat 1944 - 1990 oraz treścitych dokumentów ( Dz. IJ. z2016r.,
Poz.1721 zPoŻn, zm. ) w stosunku do kandydatow urodzonych przed 1 sierpnia l9]2r.,
l) PoŚwiadczoną przez kandydata za zgodnośćz oryginałem kopię aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego * w ptzypadku nauczyciela,
m) PoŚwiadczoną przez kandydata za zgodnosc z oryginałem kopię karty oceny pracy lub
ocenY dorobktr zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oŚwiadczenie, że kandydat nie był plawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o ktorej
mowa w art. 76 lrst. 1 ustawy z dnl,a Ż6 stycznla 1982r. Karla Nauczyciel a ( Dz.IJ. ż0I7r.,
Poz. 1189 ) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie
lłllższYm ( Dz. U. z 2016r. poz. 1842 z pożn. zm,)- w przypadku nauczyciel a i nauczyciela
akademickiego,

o) oŚwiadczenie, że kandydat ma pełną zdolnośćdo czynności prawnych i korzysta
praw publicznych.

z pełni

III. OferĘ należy składać w zamknięĘch kopertach z podanym adresem zwrotnym
i numerem telefonu z dopiskiem:

,, I{onkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Poclstawowej w Silnie,
uI. Główna 39, Silno, 89 - 620 Chojnice''

w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. do godz. 1500 bezpośrednio w biurze podawczym
Urzędu Gminy w Chojnicach przy ul. 3 1 Stycznia 56 a
.

W PlzYPadku wYsłania ofbrt

Chojnice, ul. 31 Styczrria

pocztą na adres

56a.

: lJrząd Gminy w Clrojnicaclr, 89 _

600

Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

IV. Informacja o

sposobie powiadomienia kandydatów

przeprowadzenia postępowania konkur§owego:

o terminie i

miejscu

Konkurs, którY Przeprcwadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Chojnice,
odbędzie się w siedzibie urzędu w dniu 25 czetwca20l8 r.

O

terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji
konkursowej Zostaną powiadomier-ri indywidrralnie w fornrie pisemnej lub telefonicznię

(konieczrre jest podanie numeru telefonu),

rir inż.

