Og�oszenie o konkursie
piątek, 18 maja 2012 14:10

<p><img style="float: left; margin: 5px;" mce_style="float: left; margin: 5px;"
src="images/stories/2012c/image119.jpg" mce_src="images/stories/2012c/image119.jpg"
alt="Szko�a w Osiu" width="100">W�t Gminy Osie og�asza konkurs na dyrektora Zespo�u
Szk�w Osiu, 86-150 Osie, ul. Szkolna 8<br /></p> <p><br /></p><p style="text-align: right;"
mce_style="text-align: right;">Osie, dnia 18.05.2012 r.</p> <p style="text-align: center;"
mce_style="text-align: center;"><b>OG�OSZENIE O KONKURSIE</b></p> <p><br /></p> <p
style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><b>W�T GMINY OSIE</b></p> <p
style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><b>86-150 Osie, ul. Dworcowa
6</b></p> <p style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><b> </b></p> <p
style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><b>OG�ASZA KONKURS</b></p>
<p style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><b>NA STANOWISKO
DYREKTORA:</b></p> <p style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><b>Zespo�u Szk�w Osiu, 86-150 Osie, ul. Szkolna 8 , dla kt�ego organem prowadz�cym jest
Gmina Osie.</b></p><p><br /></p> <p><b>I. WSKAZANIE WYMAGA� WOBEC
KANDYDATA.</b></p> <p>Do konkursu mo�e przyst�pi�osoba, kt�a spe�nia wymagania
wynikaj�ce</p> <p>z rozporz�dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pa�dziernika
2009 r.</p> <p>w sprawie wymaga� jakim powinna odpowiada�osoba zajmuj�ca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczeg�nych typach publicznych szk�i
rodzajach publicznych plac�ek (Dz. U. z 2009 r. nr 184, poz. 1436 z p�. zm.)</p> <p>1.
Stanowisko dyrektora publicznej szko�y mo�e zajmowa�nauczyciel mianowany lub
dyplomowany, kt�y spe�nia ��cznie nast�uj�ce wymagania:</p> <p>1) uko�zy� studia
magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub plac�ce;</p> <p>2) uko�zy� studia
wy�sze lub studia podyplomowe z zakresu zarz�dzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu
zarz�dzania o�wiat�, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie plac�ek doskonalenia
nauczycieli;</p> <p>3) posiada co najmniej pi�ioletni sta� pracy pedagogicznej na stanowisku
nauczyciela lub pi�ioletni sta� pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela
akademickiego;</p> <p>4) uzyska�:</p> <p>a) co najmniej dobr� ocen�pracy w okresie
ostatnich pi�iu lat pracy lub</p> <p>b) pozytywn� ocen�dorobku zawodowego w okresie
ostatniego roku albo</p> <p>c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywn�
ocen�pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wy�szej</p> <p>- przed
przyst�pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o kt�ym mowa w art.
36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty, je�eli nie
przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;</p> <p>5) spe�nia
warunki zdrowotne niezb�ne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;</p> <p>6)
nie by� karany kar� dyscyplinarn�, o kt�ej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z p�. zm.), a w przypadku
nauczyciela akademickiego - kar� dyscyplinarn�, o kt�ej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy�szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z p�. zm.), oraz
nie toczy si�przeciwko niemu post�owanie dyscyplinarne;</p> <p>7) nie by� skazany
prawomocnym wyrokiem za umy�lne przest�stwo lub umy�lne przest�stwo skarbowe;</p>
<p>8) nie toczy si�przeciwko niemu post�owanie o przest�stwo �cigane z oskar�enia
publicznego;</p> <p>9) nie by� karany zakazem pe�nienia funkcji zwi�zanych z
dysponowaniem �rodkami publicznymi, o kt�ym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17
grudnia 2004 r. o odpowiedzialno�ci za naruszenie dyscypliny finans� publicznych (Dz. U. z
2005 r. Nr 14, poz. 114, z p�. zm.).</p> <p>2. Stanowisko dyrektora zespo�u publicznych
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szk� mo�e zajmowa�osoba nieb��ca nauczycielem, kt�a spe�nia ��cznie nast�uj�ce
wymagania:</p> <p>1) posiada obywatelstwo polskie, z tym �e wym� ten nie dotyczy
obywateli pa�tw cz�onkowskich Unii Europejskiej, pa�tw cz�onkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;</p> <p>2) uko�zy�a studia
magisterskie;</p> <p>3) posiada co najmniej pi�ioletni sta� pracy, w tym co najmniej dwuletni
sta� pracy na stanowisku kierowniczym;</p> <p>4) ma pe�n� zdolno��do czynno�ci
prawnych i korzysta z praw publicznych;</p> <p>5) nie toczy si�przeciwko niej post�owanie o
przest�stwo �cigane z oskar�enia publicznego lub post�owanie dyscyplinarne;</p> <p>6)
spe�nia wymagania okre�lone w cz�i I pkt 1 ppkt 2, 5, 7 i 9 og�oszenia.</p> <p>3.
Stanowisko dyrektora w zespole publicznych szk� mo�e zajmowa�r�nie� nauczyciel
mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagaj�cym kwalifikacji
pedagogicznych w urz�zie organu administracji rz�dowej, kuratorium o�wiaty, Centrum
Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okr�owych komisjach
egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z
obowi�zku �wiadczenia pracy na podstawie przepis� ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o
zwi�zkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z p�. zm.), spe�niaj�cy wymagania
okre�lone w rozporz�dzeniu, z wyj�tkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy
albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego</p> <p><b>II. WSKAZANIE WYMAGANYCH
DOKUMENT�</b></p> <p>Oferty os� przyst�uj�cych do konkursu powinny zawiera�</p>
<p>1) uzasadnienia przyst�pienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju
publicznego przedszkola, publicznej szko�y lub publicznej plac�ki,</p> <p>2) po�wiadczonej
przez kandydata za zgodno��z orygina�em kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzaj�cego to�samo��oraz po�wiadczaj�cego obywatelstwo kandydata,</p> <p>3)
�yciorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj�cego w szczeg�no�ci
informacj�o:</p> <p>? sta�u pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo</p> <p>?
sta�u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo</p> <p>? sta�u
pracy, w tym sta�u pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nieb��cej
nauczycielem,</p> <p>4) orygina�� lub po�wiadczonych przez kandydata za zgodno��z
orygina�em kopii dokument� potwierdzaj�cych posiadanie wymaganego sta�u pracy, o
kt�ym mowa w pkt 3,</p> <p>5) orygina�� lub po�wiadczonych przez kandydata za
zgodno��z orygina�em kopii dokument� potwierdzaj�cych posiadanie wymaganego
wykszta�cenia, w tym dyplomu uko�zenia studi� wy�szych lub �wiadectwa uko�zenia
studi� podyplomowych z zakresu zarz�dzania albo �wiadectwa uko�zenia kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarz�dzania o�wiat�,</p> <p>6) za�wiadczenia lekarskiego o
braku przeciwwskaza�zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,</p>
<p>7) o�wiadczenia, �e przeciwko kandydatowi nie toczy si�post�owanie o przest�stwo
�cigane z oskar�enia publicznego lub post�owanie dyscyplinarne,</p> <p>8) o�wiadczenia,
�e kandydat nie by� skazany prawomocnym wyrokiem za umy�lne przest�stwo lub umy�lne
przest�stwo skarbowe,</p> <p>9) o�wiadczenia, �e kandydat nie by� karany zakazem
pe�nienia funkcji zwi�zanych z dysponowaniem �rodkami publicznymi, o kt�ym mowa w art.
31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno�ci za naruszenie dyscypliny
finans� publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z p�. zm.),</p> <p>10)o�wiadczenia o
dope�nieniu obowi�zku, o kt�ym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 pa�dziernika
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organ� bezpiecze�twa pa�twa z lat 1944-1990
oraz tre�ci tych dokument� (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z p�. zm.) ,</p>
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<p>11)orygina�u lub po�wiadczonej przez kandydata za zgodno��z orygina�em kopii aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku
nauczyciela,</p> <p>12)orygina�u lub po�wiadczonej przez kandydata za zgodno��z
orygina�em kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego,</p> <p>13)o�wiadczenia, �e kandydat nie by� karany kar�
dyscyplinarn�, o kt�ej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z p�. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy�szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z p�. zm.) - w
przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,</p> <p>14)o�wiadczenia, �e kandydat
ma pe�n� zdolno��do czynno�ci prawnych i korzysta z pe�ni praw publicznych - w
przypadku osoby nieb��cej nauczycielem,</p> <p>15)o�wiadczenia, �e kandydat wyra�a
zgod�na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw� z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z p�. zm.) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.</p> <p><b>III. INFORMACJA O
SPOSOBIE I TERMINIE SK�ADANIA OFERT</b></p> <p>Oferty nale�y sk�ada�w
zamkni�ych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kandydata z
dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Zespo�u Szk�w Osiu?? w terminie do dnia 15
czerwca 2012 roku do godz. 15.00 w Urz�zie Gminy Osie , 86 ? 150 Osie, ul. Dworcowa 6 ?
Sekretariat pok.10.</p> <p>Za dat�z�o�enia oferty uwa�a si�dat�jej wp�ywu do Urz�u
Gminy Osie.</p> <p><b>IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADAMIANIA
KANDYDAT� O TERMINIE I MIEJSCU PRZEPROWADZENIA POST�OWANIA
KONKURSOWEGO</b></p> <p>Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo�ana przez
W�ta Gminy Osie .</p> <p>O terminie i miejscu przeprowadzenia post�owania konkursowego
kandydaci i cz�onkowie komisji konkursowej zostan� powiadomieni indywidualnie.</p>
<p><br /></p> <p>W�t Gminy Osie</p> <p>(-) Micha� Grabski</p> <p><br /></p>

3/3

