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IVOJT G IVltNY §TARGAR D SZCZ§,CIŃ§KI
ogłasza leonkmns ma staurowisko:

0 I,1R E KTORA
Szkały Podstawowej iłn" &{ikołaja Kopernika w Pęzinie

il. Do komkursu rnoże pnzystąpić osoba, Lrtóra spełrnia *yrnagania olrncślorre w Rozponządzeniu Ntrinistna
Edukacji Narodowe.! z dmia 27 Baździevnika 2009n. łv sprnwie łvyrnagań, jakim prrwinma odpowiadać
osoha zajrnująca stanowislro dyre[<tora oraz imme stamorviskg kierownicze w poszezególnych typach
pubticznych szkół i rodzajaeh puhticznych placółvelr (Dz"Lr. 2009r. ir{n 184o poz" 1,436 zBóźn. zrn,}

A: .IES7- NALJCZYCIELEM fuILANOWANYM LUE DYPL,O^4OWANYM I:

1. Ukończył studia nragisterskie iposiada przygotowanie pedagogiczne oraz kvrali{ikacje do zajrnowania
stanowiska nauczycic[a w danej szkole;

2, Ukończył stuclia wyzsze lub studia podyplomowę z zakre§Ll zarządzania albo kurs kwalitikaeyjny z zakresu
zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie pnaeówe}< doskonalenia nauczycieni,

3. Posiada eo najmniej pięcioletni staz pnacy pedagogiczne.i na stanowisku nauczyciela lułl pięcioletni staż
pracy dytlakĘczne.j na stałłowisku nauczyciela akademickiego;

4. Uzyskał:

a, co łiajmniej etobrą ocenę pracy w qrkresie ostatnich pięciłr lat pracy ltlh

h, pozytywłlą ocenę dorobku zawodowego vr okresie ostatniego noktł alho

c. w przypariku nauczycieia akadeneiekiego - pozytywxlą ocenę pracy \Ą,okresie ostatnicłł cztenech lat

pracy w szkołe wyzsze.! - przed przystąpienlem do koŃursu na stanowisko dyrektora,

5, Spełnia war1,1nki zdrowotrre niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczyl"n;

6" }die był karany ł<aną dyscypiinarną, o które.! nTiowa w art, 76 ust. l ustawy zdnia 26 stycznia t982 r. - Karta
Naucryciela (Dz" {J. z2a14 r., poz. 19l), a w przypadlcu natrezycieła alłademiekiego - ł<arą dyseyplinanlą, o il<tórc.1

rnowa w aft. n40 ust. ! tłstawy z dnia 27lipea 2005 r" - Frawo o szkolnictwie wyzszyr:n (Dz. U. z,2an2 r", poz"

572 zp6źn. zrn.) oraz nie toczy się przeeiwtr<o niemu postępowanie dyscyplinarne;

7, Nie był skazany prawomocnynr wyroltiem za umyślne przestęr,stwo lutr urnyślne przestępstwo skarbowe;

8" Nie toczy się przeciwko nienru po§tępo]ń/anie o przestępstwo ścigane z oslęarzenia puhXicznego;

9. Nie był karany zancazęm pełnienia funkcji związanych z dysponclwaniełn śnodlcami pubiicmynłi, o którym
[T,]owa wart.31ust. lpkt 4u§tawy zdnia tr7gł-udnia 2004r. oodpowiedzialności za naruszęnie dyscypiiny
ftnansów publicznych (Dz. {J. z 2013 r,, poz. l6E).

B. NlE./t§fl N,ĄUCZYCIELEM I:

ł, Fosiartra obyrvatetrstwo poiskie;

2" i,Jkończyła studia rnagisterskie;

3"Fosiada ctl najrrrniej pięcioietłli staz praey, iMtymn eo na"jrnniej dwuneMi staż pracy na stanowisku
kierclwniczyłn;

4. }da pełną zdołność do czynnclśei Brawłlyełr i kclrzysta z praw publicz1,1ych;

5. Nie toczy się pnzeciwko niej postępłlwanie 0 przę§tęp§ł$/o ścigane z oskarzenia pulłlliczmego luh
postępowanie dyscyptrlnanne;

6. Spełrłia wyrrragania okreśnone w ust. A pkt 2,5,7 i 9.
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nI" O)I.,ERTY C)§OB PRZY§TĘPUJĄCYCH Do K0NKUR§U PO\ryxNNY Z"ĄWIU,R"ĄC:

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepc.ię funkcjorrowania i rozwoju szkoĘ.

2, Pclświadczanąprzęz kandydata za zgodność zclłryginałem kopię dowodu osobistego luh innegcl doj<ł.llłłętłlttl

porwierdzającego tozsamośe oraz poświadczającego ohywatelstwo kanrlydata"

3. Zyciorys z opisem przebiegu praey zawodowej, zawierająey w szezególnośei infr:mnaeję o:

- stazu pracy pedagogiczncj - w przypadku natrczyciela albo

- stazu pracy dyeiaktyeznej - w przypadku nauezyciela akadernickiego albo

_ stazu pracy, \il tym stazu praey rra stanowislcu kienowniezynr - w pnzypactrku osohy niebędącej

nauczycicicnl,

4. OryginaĘ lub poświadczonę przęz kandydata za zgodność z oryginałern kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stazu pracy, o którynr mowa w pkt, 3.

5" Oryginały lub poświadczone puez kandydata za zgodnośc z oryginałem kopie dokunrentów
potwierdzających posiadanie wyrtraganego wykształcenia, w trvnr dyplornu ukończęnia studiów wyzszych luh

świadectwa ukończenia studiów podyptomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukclńczenia kursu
kwal i fi kacyj nc go z zakresu zarządzania oświ atą.

6,Zaświadczęnie lekarskie obraku przeciwwskazań zdrowotnych do urykclnywania pracy na stanowisku
kienowniczym.

7, Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi 1,1ie toczy się postępowałlie o przestępstwo Śeigane z oskarzenia
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne prze§tępstwo lub tlnryŚlnc
przestępstwo skarbo,ure,

9, Oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazętn pełnienia funkc,ji związanych z dysponclwanietll
środkarrri publicznymi" októrymmowawań.3l ust. l pkt4ustawy złXnia tr7grudnia żaa4r. oodpclwiedzialności
za narulszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2aW r., poz. 168).

trO.Oświadczenie odopełnieniu obowiązku, októryrn filowa wań" 7 ust. iitrst. 3austawy zdnła
l 8 paździennika 2006 r. o ujawnianiu infomac.ji o dokurnentach organów bezpieezeństwa państwa z lat tr 944- X 99{)

rrraz treści tych dokumentów (Dz, U" z 2a13 r., poz. l38E).

1 l. Oryginału lub poświaclczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu naciania storłnia
mauczyciela rnianowanego lub dyplonrolvanego - w przypadku nauczyciela.

tr2, Oryginału lub poświadczorłej przezkandydata za zgodnośó z oryginałeni }<opii karty oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowega - w przypadkrł nauczycieia i nauczyeiela akadenrickiego,

13" Oświadczemie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarrrą, o której nnowa w ań. 76 ust. ł tłstawy z dnia
26 stycznla 1982 r, - Kańa Nar.lczyciela (Dz. tJ, zża14 r., poz. X9i) lub w art. 140 ust, 1 ustawy z dnia 27 lixlca
2005 r^ - Frawo o szkolnictwie wyzszyn: (Dz, {J. z2012 r,, poz, 512, z poźn" zm.) - w przypadku rraucz,vciela
i nauczyciela akademickiego.

14, Oświaclczenie, ze kandydat nra pełną zdolność do czynności prawnych i konzysta w pełni z praw
publicznych - w przypadku osoby nielrędącej nauczycietrerri"

t5. Oświadczenie, że kandydat wryraża zgorię na przet\i/arzarłie danych osobowych zgodnie zustawąz dłlia
29 sierpnia 1997 r. o ochnonic danyclr osobowyclr (Dz. U. z 2a14 r., paz" l lE2 z późn, nxl.) lv celac§-l

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektona"

Wszelkie sporządzone osobiście przez kanrlydata clolcumemty winlay być opatrzone riatą i własnoręcznie
potlpisałle.

Infonłiłr.jemy, iż na ządanie kałldydaci zohowiązarri są do przeds,tawienia oryginałów dokurnerrtów zpkt"
2,4,5,1 l. n2 łainie_jszego ogłoszenia.

Zaświadczenie lekanskie winmo być "wrydane nie wcześnie"j niz rmiesiąe przectr złożeniełm oferty przez nekarza
uprawnionego do.jego wystawienia, na drukrł zgodnynr zę lvzoreffil stanowiącyrn załącznik dcl Rozponządzenta
N{inistna Zdrowia iOpiei<i §połeczrrej zdrria 30rna.ja tr996r. wsprawie przeprowadzenia badań trekanskicłl
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pracgwników, zakresu profilakĘcznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich

wydawanych do cęlów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz"U. z tr996, Nr 69, Poz,332 zPÓŻn. zm.).

III. Oferty należy skłariać w zamknięĘch kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

,, Konkurs na stanowisko dyrektora SzkoĘ Fodstarłowej im. Mikołaja Kopernika w Fęzinie'o

w tenninie do dnia 02 kwietnia 2015 r. do godz. 1500 osobiście w urzędzie lub za poŚrednictwem poczty

(liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Urząd Grniny Stargnrd §zezeciński
ul" Rynek §taromiejski 5 (sekretariat)

73 - 110 §targard §zczeciński

Konkurs przeprowadzi Kornisja Konkursowa powołana przezWljta Gminy Stargard Szczeciński

o terrninie i rniejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadornieni

indywidualnie.

Wójt Grni

kazimierz
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