ZARZĄDZENIE Nr

95 /2019

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 maja2019 roku

w sPrawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych

Na Podstawie art, 30 ust. 2 pkt 5 rrstawy z dnta 8 marca o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz,506), art. 63 ust, 1 i 10 w związku z art,29 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnta 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ) oraz § 1
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia i 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznęgo przedszkola, publicznej szkoły
Podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy
komisji konkursowej ( Dz, L]. z2017 r. poz.l587)
zarządzam, co następu.ie:

§1
Ogłasza się konkurs na stanowiska dyrektorów:

l)

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lichnowach, ul. Szkolna 15, Lichnowy,89 * 620
Chojnice;
2) DYrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Monte Cassino w Nieżychowicach,
Nieżychowice 55, 89 - 620 Chojnice;
3) Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Kawalerów Maltańskich
w Ogorzelinach, ul. Obkaska 3, 89- 665 Ogorzeliny;
4) DYrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem, ul. Szkolna 3,
ostrowite, 89 - 620 Chojnice;

§2
TreŚĆ ogłoszenia o konkursach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3
Ogłoszenie o konkursach zamieszaza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Chojnice www.bip.gminachojnice,com.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Chojnice orazna stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty

w Gdańsku.

§4
WYkonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

vu
dr tnź, Zbig,niew

Załącznik do Zarządzenia Nr 95/20l9
Wójta Gminy Chojnice
z dnia27 maja20l9 r.

WOJT GMINY CHOJNICE
ogłasZa

konkurs na §tanowiska dyrektorów:

I.
1.

2.
3.
4.

Nazwa i adres placówki, której dotyczy konkurs:
Szkola Podstawowa w Lichnowach
Lichnowy, uI. Szkolna 15
89 - 620 Chojnice
Szkola Podstawow a im. Żo|nierzy Monte Cassino w Nieżychowicach
Nieżychowice 55
89 * 620 Chojnice
Szkoła Podstawowa im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach
ul. Obkaska 3
89 - 665 Ogorzeliny
Szkoly Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem
Ostrowite, ul. Szkolna 3
89 - 620 Chojnice

il.

Oznaczenie organu prowadzącego szkołę:

GMINA CHOJNICE, ul. 31 Stycznia

III.

56a, 89

-

600 Chojnice

Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia II sierpnia 2017r. 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. z2017r. poz. |597),
czyIt:
1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej moze zaJmowac nauczyciel

mianowany lub dyplomowany, ktory spełn ta łącznie następujące wymagania:

1) posiada 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;
studia podyplomowę, z zakresu zarządzanta albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatąprowadzony zgodnie z przepisami w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli;

ż) ukończył studia wyższe lub

3)

Posiada, co najmniej pięcioletni staz pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pięcioletni stażpracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę ptacy 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 szkole wyższej
- przed przystąpienierrr do konkursu na stanowisko dyrektora, aw przypadku, o którym mowa
w art. 63 ust. 11 I 12 ustawy z dnta 14 gn"rdnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie
przeprowadzono konkursu - przed powierzenienr stanowiska dyrektora;
5)

spełnia warunki zdrowotne rriezbędne

kierowniczyrn;

do

wykonywania pracy

6) ma pełną zdolnośćdo czynności prawnych i korzysta

na

stanowisku

z pełnt praw publiczrryclr;

był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust, 1 ustawy
z dnta 26 stycznia 1982 r. - I(arta Nauczyciela (Dz. tJ. z 2Ol8 r. poz. 967 ze zm.),
a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276
ust. 1 ustawy z dnia2O Iipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie v,ryższym i nauce (Dz. U. z2018
T. poz. 1668 ze zm.), oraznie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyptinafne;
7) rrie

8)

nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

przestępstwo skarbowe
9)

nie toczy się

publicznego;

umyślne

;

przeciwl<o niemu postępowanie

o

przestępstwo ściganez oskarzenia

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji zwtązanych z dysponowaniem środkanri
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnta 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Dz. lJ, z 2018 r. poz.
1458 ze zm.);

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomośćjęzyka polskiego poświadczoną na
zasadach okreŚlonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.
z20I8 r. poz.937 ze

zm.).

2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, zvłyjątkiem szkoły podstawowej

specjalnej, moze zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

l)posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz
Przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym
przedszkolu lub darrej szkole podstawowej, oraz
2) spełnia wymagania określone w

1

pkt 2-1

1.

3. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmowac osoba niebędąca nauczycielenr,
która spełn ia łącznie następuj ące wymagania
:

l)posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli paristw
członkowskiclr Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz

Konf'ederacj i Szwaj carskiej
2)

;

posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub

równorzędny;

3)posiada, co najmniej pięcioletni stażpracy, w tym, co najmniej dwuletni stażpracy na
stanowisku kierowniczym;

o

nie toczy się przeciwko niej

postępowanie
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
4)

5) spełnia wymagania określone w 1 pkt 2,

5,6,8,

10

i

przestępstwo ścigane z oskarżenia
1

1.

IV. Wymagane dokumenty:

l r"rst. 2 pkt 4 Rozporządzenięm Ministra
Edukacji Narodowej z dnta 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na

Zgłoszenię do konkursu winno zawierac zgodnie z §

stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej
szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówkl oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz,U. z20l7r. poz.1587) zgłoszenie do konkursu winno zawterac:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
szkoły:

2) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

zawierujący

w

szczególności

informacje o:
a) stazu pracy pedagogicznej

w przypadku nauczyciela albo

- w przypadku nauczyciela akademickiego albo
c) stazu placy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym
w przypadku
niebędącej nauczycielem,
b) stazu pracy dydaktycznej

osoby

3) oświadczęnie zawierające następujące dane osobowe kandydata
- imię (imiona) i nazwisko,

- data i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamięszkania (adres do korespondencji),

kandydata za zgodnośćz oryginałem kopii dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stazu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw
pracy, zaświadczęńo zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres
zatrudnienia,

4) poświadczonych przez

kandydata za zgodnośćz oryginńem kopii dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
studiów v,ryższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zaktęsu
zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakręsu zarządzania

5) poświadczonych przęz

oświatą,

6)

poŚwiadczonej przęz kandydata za zgodnośćz oryginałem kopii <lokumentu
Potwierdzającego znajomośćjęzyka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 pażdziernika 1999 r. o języktr polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. g3l ze zm.)

-

w przypadku cudzozienrca.

7) PoŚwiadczonej przez kandydata za zgodnośc z oryginałerr kopii zaświadczenia lekarskiego

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oŚwiadczenie, że przeciwko kandydatowi rrie toczy się postępołvanie o przestępstwo
ściganez oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, żę kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

umyślne

10) oŚwiadczenle, że kandydat nie był karany zakazęm pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem Środkarni publicznymi, o których nrowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy
z dnia 1 7 grudnia 2004r. o odpowiedzialrrości za naruszenie dyscypliny f'rnarrsów publicznych
( Dz. U. z2018 r. poz. 1458 ze zm).
o dopełrrierrie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust l i ust 3a ustawy
z dnla 18 pażdziernlka ż006r, o ujawnieniu irrformacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-|990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U, z 2019 r. poz.
430 ze Zm.)
w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed
1

1) oŚwiadczenie

- 1972r,
dniem 1 sierpnia

12) poŚwiadczonej przez kandydata za zgodnośćz oryginałem kopii aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela,
13) PoŚwiadczonej przez kandydata zazgodnośc z oryginałem

oceny dorobku zawodowego

-

w przypadku nauczyci ela

kopii karty oceny pracy lub

i nauczyciela akademickiego,

14) 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. LJ.
z2018 r. poz,967 ze zm.), lub w art. 276 ust. 1 ustawy z -dnja20 ltpca 20l8r.
Prawo
o szkolnictulie Wższym (Dz, U. z 2018 r. poz. 7668 ze zm,) w przypadku nauczyciela
i nauczy ciela akademickie go,

15) oŚwiadczenie, że kandydat ma pełną zdolnośćdo czynności prawnych
z

p

ełni praw publi czny ch.

i

korzysta

OferĘ na|eży składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i numerem telefonu, odpowiednio z dopiskiem:
1. ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lichnowach, ul. Szkolna
15, 89-620 Chojnice ",
2, ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im, Żołnierzy Monte
Cassino w Nieżychowicach , Nieżychowice 55, 89 - 620 Chojnice",
3. ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Kawalerów
Maltańskich w Ogorzelinach , ul, Obkaska 3, 89 - 665 Ogorzeliny",
4. ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora SzkoĘ Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Ostrowitem , ul. Szkolna 3, 89 - 620 Ostrowite",

w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 1500 bezpośredniow biurze podawczym
Urzędu Gminy w Chojnicachprzy ul. 31 Stycznia 56 a
.

W przypadku wysłania ofert pocztą na adres : Urząd Gminy w Chojnicach, 89
Chojnice, ul, 3l Stycznia 56a.

-

600

Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów
przeprowadzenia postępowania konkur§owego

o terminie i

miejscu

:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przęz Wojta Gminy Chojnice, nie
póżntej niz w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu

przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie, w formie pisemnej lub telefonicznie (konieczne jest podanie
numeru telefonu).

W
dr lnż. zhipniew

KLAUZULA lNFORMACYJNA
Zgodnie z ań,. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46^/VE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iz:

1,
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8,
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Zespole
OŚwiaty w Chojnicach jest: Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatyw Chojnicach, tll |i-,

{i)|,lł:ł-tił;r,:Tęł Y;?,3|} 7;:';_ Ą*",
z lnspektorem Ochrony Danych w Gminnym Zespole Oświatyw Chojnicach jest

frlrlt:ł_łłłl#t:łl,:, ł:!.} -"

Kontakt

.:,(_){_}

wskaząnynn w pkt, 1;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą d|a potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji
- na Podstawie Art. 6 ust. 1 lit, a i c ogolnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będąprzez okres rekrutacji, nie dłuzej niz rok
czasu po zakończeniu roku, kiedy zostały złożonedokumenty lub do czasu cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych;
Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej
Posiadają Pani/Pan prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich
sProstowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
Przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogolnym razporządzeniem o
ochronie danych, a takze prawo do cofnięcia zgody;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna PanilPan, iż
Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogolnego
rozporządzenia o ochronie danych;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy
prawa,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
;

Data, Czytelny podpis kandydata

