
rozwoj u placowki

Zalltcznik nr 1 do Zarzltdzenia Burmistrza Praszki
r 0151.23.2013 z dnia 11 k'Wietnia2013 rok1.l

OGLOSZENIE 0 KONKURSIE

BURMISTRZ PRASZKI oglasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej

Szkoly Podstawowej Dr 4 im. Wmu/y Chotomskiej w Praszce, ul. Styczniowa 7,46-320 Praszka

Podstawa prawna.' art. 36 ust. 3 lIstmvy :: dn;a 7 wr::esnia 1991 r. 0 systemie oswiaty (tekst jedn..' D::. U :: 200./
r. Nr 256, poz. 2572, ::p6=n. zm.); rozpor::qd=enie Min;stra Edukacji Narodowej :: dnia 17 pa=d::iernika 1009 r.
w sprmvie lvymagan, jakim powinna odpowiadac osoba zajmujqca stanowisko ciyrektora ora:: inne stanowisko
kierownic=e w poszc=eg6lnych typach pllblic=nych szk61 i rodzajach public=nych p1ac6wek (Dz. U Nr 184. po::.
1436=p6=n. =m.)

Do konkursu moze przystcwic osoba, ktora spelnia wymagania okreslone przepisami rozporzltdzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 paidziemika 2009 r. w sprawie wymagan, jakim powinna

odpowiadac osoba zajmujltca stanowisko dyrektora oraz mne stanowisko kierownicze

w poszczegolnych typach publicznych szkol i rodzajach publicznych placowek (Dz. U. r 184, poz.

1436 z poin. zm.)

1. Oferty osob przyst~pujltcych do konkursu powinny zawierac:

1) uzasadnienie przystcwienia do konkursu wraz z koncepcjlt funkcjonowania

o 'wiatowej;

2) kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajltcego tozsamosc i obywatelstwo;

3) Zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajltcy w szczegolnosci informacj~ 0 stazu pracy

pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela

akadem ickiego;

4) oryginaly lub kopie dokumentow potwierdzaj'lcych staz pracy pedagogicznej, dydaktycznej;

5) OIyginaly lub kopie dyplomu ukol1czenia studiow wyzszych i swiadectwa ukOJlczenia studiow

podyplomowych z zakresu zarzltdzania albo swiadectwa ukoI1czenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu

zarzltdzania oswiaut;

6) zaswiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym;

7) oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi me toczy si~ post~powanie 0 przest~pstwo scigane

z oskarzenia publicznego lub post~powanie dyscyplinarne;

8) oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przest~pstwo lub

umyslne przest~pstwo skarbowe;

9) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazem pe1nienia funkcji zwi¥anych z dysponowaniem

srodkami publicznymi, 0 ktorym mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.

o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.

114, z poin. zm.);



10) oswiadczenie 0 dopehlieniu obowi1l.zku, 0 kt6rym mowa wart. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18

paidziemika 2006 r. 0 ujawnianiu infonnacji 0 dokumentach organ6w bezpieczenstwa panstwa z lat

1944-1990 oraz u'esci tych dokument6w (tekstjedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z pOin. zm.);

11) oryginallub kopie a1..'tunadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego

12) oryginallub kopie karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;

13) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany kar1l.dyscyplinam~ 0 1..'t6rejmowa w ali. 76 ust. 1 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 r. - Katia Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z pOZl1.

zm.) lub w ali. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (Dz. U. r

164, poz. 1365, z pOZl1.zm.);

]4) oswiadczenie, ze kandydat ma peln1l. zdolnosc do czyrulosci prawnych korzysta z pelni praw

publicznych - w przypadku osoby nieb~d1l.cejnauczycielem;

15) oswiadczenie, ze kandydat ""yraza zgod~ na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw1l.z dnia

29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. r 101, poz. 926.

z pOin. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

2. Zlozone kopie dokumentow powinny bye poswiadczone za zgodnose z oryginalem przez

kandydata.

Informujemy, iZ na z~danie kandydaci zobowi~zani s~ do przedstawienia oryginalow

dokumentow z pkt 2, 4, 5, 11, 12 niniejszego ogloszenia.

3. Oferty naleiy skladae w zamkni~tych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

"Konkurs na stanowisko dyrektora Publiczllej Szkoly Podstawowej nr 4 im. Walldy CllOtomskiej

w Praszce", w terminie do dnia 26 kwietnia 2013 r. do godziny 12.00, na adres: Urz~d Miejski

w Praszce, Plac Grunwaldzki 13,46-320 Praszka.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powolana przez Burmistrza Praszki.

Konkurs odb~dzie si~ 6 maja 2013 r. w sali narad Urz~du Miejskiego w Praszce, Plac

Grunwaldzki 13,0 godzinie 10.00.


