Z^RZĄDZENIE Nr

16212018

Wójta Gminy Chojnice

z

dnia 27.08.2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko

DyrektoraSzkołyPodstawowejwCharzykowach
o samorządzie
Napodstawie ań.26 ust. 1 i ar"t.30 ust.2 pkt 5 ustawy zdnia 8 marca
związku z art,
w
10
gminnym (t. j. Dz. tJ, z 2018 r. poz. 994 z pożn. zm.), art. 63 ust. 1 i
(t, j, Dz" U, z ż0I8 r,
29 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia ż016 r. - Prawo oświatowe
z dnia
poz. 996 z pożn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego
lub
prr"ds)koIa, pubiicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej
r, poz,1587)
publicznej placowki oraztrybupracykomisjikonkursowej (Dz,lJ,zż0\7
zarządzam, co następuj

e:

§1

Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
prowadzącym
w Charzykowach, ul. Szkolna 1 , 89 _ 606 Charzykowy dla ktorej organem
jest Gmina Chojnice.
§2
Treśćogłoszenia o konkursie stanowi załącznlkdo niniejszego zarządzenia,

§3
Informacji
ogłoszenie o konkursie zamięszcza się na stronie internetowej Biuletynu
publicznej Gminy chojnice www.bip,gminachojnice.com.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Kuratorium OŚwiatY
Urzędu Gminy Chojnice oTaz nastronie Biuletynu Informacji Publicznej
w Gdańsku.

§4
Zarządzente wchodzi

w życie z dniem podpisania,

Załącznk do Zarządzenia Nr l62120l8
Wójta Gminy Chojnice
z dniaZ7 sierpnia2Ol8 r,

WOJT GMINY CHOJNICE
ogłas7,a

konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawow€j w Charzykowach,
ul. Szkotna 1, 89 - 606 Charzykowy
Organ prowadzący szkołę: GMINA

I. Do konkursu
w Rozporządzeniu

CHOJNICE

może przystąpić osoba, która spełnia wymagania okreŚlone
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpniaŻ0l7r. 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 Ż0l7r. Poz.
t597).

I Oferfy kandydatów prrystępujących do konkursu, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt
4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 20I7r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola,
publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoĘ ponadpodstawowej lub Publicznej
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. IJ. z żOt7r. poz. 1587), powinny

zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oIaz koncepcja funkcjonowania i rozwoju
publicznej szkoły podstawowej,
b) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej , zawrcrający w szczegolnoŚci informacje o
- stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stazu pracy dydaktycznej _ w przypadku nauczyciela akadęmickiego, albo
- stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby
rriebędącej nauczycielem,
c) oświadczęniazawierające rrastępujące dane osobowe karrdydata:
- imię ( imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodrrośćz oryginałenr kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stazu placy, o którym mowa w lit, b: świadectw
pl.acy, zaświadczęńo zatrudnieniu ltlb innych clokumentów potwierdzającYch okres
:

zatrudnienia,

e)

PoŚwiadczone Przez kandydata za zgodnośćz oryginałem kopie dokumentów
'Posiadanie
Potwierdzaj ącYch
wymaganego wykształcenia, w tym aypio-u ukończenia
studiów wYższYch lub świadectwa ukończenia studiów pojypto-o!\ych
z zakresu
zarządzarńa albo Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyj.r"goz za6esu zarządzańa

oświatą,

D

PoŚwiadczoną przez kandydata za zgodnośćz oryginałem kopię dokumentu
Potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie
z dnia
7 pńdziemika L999 r. o języku polskim (Dz. U. z 201I r, poz. 224
poźn.
z
zm.) -

w przypadku cudzoziemca,
g) PoŚwiadczoną
kandydata

za zgodnoścz oryginałem kopię zaświadczęnia lekarskiego
Przeciwwskazńzdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierown iczym,
h) oŚwiadczenie, że Przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo
Przez

o braku

ścigane z oskarzenia publicznego lub postępowanie
dyscyplinarne,

i)

oŚwiadczenie,

żę kandYdat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo lub umyślneprzestępstwo skarbowe,

umyślne

j)

oŚwiadczenie, Że kandYdat nie był karany zakazem pełnienia
funkcji związanych
z dYsPonowaniem Środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004t. o odPowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów public znych
( Dz. U. z20l7r. , poz. 1311)
k) oŚwiadczenie o dopełnianiu obowiązku, o którym mowa w
art. 7 ust. l i ust. 3a ustawy
z dnia 18 Pńdziernika 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów
bezPieczeństwa Pństwa zlat 1944
1990
oraz
treścitych dokumentów ( Dz. IJ. z 2016r.,
Poz, I72I z PoŻn, zm.) - w stosunku do kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia I972r.,
l) PoŚwiadczoną Przez kandYdata za zgodnośc z oryginałem kopię
aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w przypadku
nauczyciela,
m) PoŚwiadczoną Przez kandydata za zgodnośc z oryginałem kopię karty
oceny pracy lub
ocenY dorobku zawodowego W przypadku nauczyciel
a i nauczyciela akademickiego,
n) oŚwiadczenie, Że kandYdat nie był prawomocnie ukalany
karą dyscyplinaffi4, o której
mowa w art, 76 ust. 1 ustawY z dnia 26 stycznia I982r.
- Karta Nauczycie ti 1 oz,I]. 20l7r.,
Poz, 1189 ) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca2005r. prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z2016r. poz. 1842 zpoźn. zm,)- w przypadku
nalczyciela i nauczyciela
akademickiego,
o) oŚwiadczenie, ze kandYdat ma pełną zdolnośćdo
czynrrościprawnych i korzysta z pełni
praw publicznych.

IIL OferĘ należY składać w zamkniętych kopertach z podanym
adresem
i numerem telefonu z dopiskiem:

,, Konkurs na
w

kandYdata

Cltarzykowach, ul. Szkolna

Urzędu Gmirry w Chojnicachprzy ul.

na

I,

89

zwrotnym

stanowisko Dyrektora Szkoły poclstawowej

-

606 Charxykowy''

3l Stycznia

bezpośrednio w biurze podawczym
56 a

.

W przypadku wysłania ofer1
Chojnice, ul. 3i Stycznia 56a,

pocztą na adres : IJrząd Gminy

w Chojnicach, 89 _

600

Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Nie dopuszczasię składania ofert w formie elektronicznej.

IV.

Informacja

o

sposobie powiadomienia kandydatów

o terminie i

miejscu

przeprowadzenia postępowania konkursowego:
Chojnice,
KoŃurs, który przeprowadzi komisja konkursowa powołana pIzęz Wójta Gminy
odbędzie się w siedzibie urzędu w dniu 18 września 2018 r.

komisji
terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci i człoŃowie
konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej lub telefonicznie

o

(konieczne jest podanie numeru telefonu).
Informujemy, że:

osobowych kandydata na stanowisko dYrektora jest WÓjt
Gminy Chojnice, ul. 3 ] Stycznia 56, 89 - 600 Chojnice,
Inspektor ochrony Danych osobowych adres e-mail : iod@,gminacho-inice.com,Pl,
nr telefonu; 52 3g721 29, adres do korespondencjijakw pkt l.
Celem zbierania danych jest przeprowadzenie konkursu na stanowisko dYrektora
podstawowej wymienionej w niniejszym ogłoszeniu. Podstawq prawnq

1. Administratorem danych

2.

3.

szkoły

4.

przekazania danych jest art. 6 ust. ] lit, c, e RODO,
danych
Kandydatowi na stanowisko dyrektora przysługuje prawo dostępu do treści
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a takŻe Prawo
oraz Prawo
sprzeciwu, zazqdania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danYch
do wniesienia skargi do organu nadzorczego (prezes (}rzędu ochrony Danych

5,

Osobowych)-

na
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursu
stanowisko dyrektora szkoĘ podstawowej, wymienionej w niniejszym ogłoszeniu,

konkursowej
przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie procedurY
na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej,
W

7.
B.

podmiotom
udostępnione przez kandydata nie będq podlegały udostępnieniu
prawa,
trzecim. odbiorcami danych będq tylko instytucje upoważnione Z mocy
Dane udostępnione przez kandydata nie będq podlegały profilowaniu.
państwa
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do

g.

go lub or ganiz acj i mię dzynar o dow ej,
na
Dane osobowe będq przechowywane do zakończenia procedury konkursowej

6. Dane

tr

z ec ie

stanowiskodyrektoraszkołypodstawowej,wymienionejwniniejszymogłoszeniu,

l ,, !'I:'.'.

l' l

