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oGŁoszENIE KONKI]RSU

Burmistrz Pyzdr ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej SzkoĘ
Podstawowej we Wrąbcrynkowskich Holendrach 13 ó2-310 Pyzdry.

l. Do konkursu moŹe przystą)ić osoba, która spehia w)'rnagania okeślone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji

Narodowej z dniaŻ7 paźlzienika 2009 r. w sprawie wymagań' jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca

Stanowisko d}Tęldora olaz inne stanowisko kierowniczę w poszczególnych typach publicmych szkół i rodzajach

publicznych placówek (Dz.U.nr l84, poz. 1436 )'

lI.oferty osób przystępujących do konkursu powimy zawierać:

l) uzasadnienie przysą)ienia do koŃulsu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoĘ;

2) poświadczoną pIZeZ kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistęgo lub innego dokumentu

potwierdzającego tożsamość ;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, ZawięIający w szczególrrości informację o:

a) staŻu placy pędagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

b) stazu pracy dydakĘczrrej - w prąpadku nauczyciela akademickiego, albo

c) Stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącei nauczycielem;

4) oryginaĘ lub poświadczone przez kandyd'ata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających

posiadanie wymaganęgo stażu placy, o l(tÓrym mowa w pkt 3;

5) oryginały lub poświadczone prZęZ kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwięIdzających

posiadanie wymaganęgo wykształcenia, w tyn dyplomu ukończenia studiów \łyŹszych ]ub świadectwa ukończenia

studiów podyplomowych z zakesu Zarządzann albo Świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakesu

zarządzania oświatą

6) zaświadczenie lekarskie o braku przęciwwskazań zdrowotnych do wykon).\-vania pracy na stanowisku kierorł.niczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kaldydatowi nię toczy się postępowanie kame, postępowanie dyscypliname lub

postępowanie o ubezwlasnowobienie;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany plawomocn}Tn wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

plzestępstwo skaxbowę;

9) oświadczenie, żę kandydat nie był karany zakazem pełnienia funłcji zwiąanych z dysponowaniem środkami

publicznymi, o którym mowa w ań' 3l ust' 1pkt4ustawy z dnia 'l1 grudnia 2004 r o odpowiedziahości za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 L nr 14,poz' ll4 ze zm.) lub w art. l47 ust' l pkt 4 ustawy z dnia26

listopada 1998 r o finansach publicznych ( j. t. Dz. U. 22003 r. nr 15, poz. 148 ze zm.).,

l0) oświadczenie o dopeŁrięniu obowiązll, o którym mowa w art.7 ust. 1 i ust.3austawy z dnia 18 paździemika

2006 r o ujawnianiu informacji o dokumęntach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oIaZ fueści tych

dokumentów ( j' t. Dz. U. z2007 r' rc 63' poz. 425 ze zm. ) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;



-Ż-
ll) oryginał lub poświadczona przez kandydata Za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela

mianowanego lub dyplomowanego - w prąpadku nauczyciela1

12) ofyginał lub poświadczona przęzkandydata za zgodność z oryginałem kopia kaĘ ocęny pracy lub oceny dorobku

zawodowego - w prąpadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dysc;plinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 ustały z dnia 26

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. zŻ006trt97,poz'614zezm.)ltlbw art. 140 ust. 1ustawyzdnia

27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U 'nr 164, poz' 1365 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i

nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w

przypadku osoby niebędącei nauczycielem;

15) oświadczenia, że kandydat w}Taża Zgodę na przetwarzanie danych osobovrych zgodnie z ustawą Z dnia 29

sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (j' t. Dz. U. z 2002 r. nr l0l, poz.9Ż6 ze zm.) w celach przeprowadzenia

konkursu na stanowisko dyrel'1ora.

lll.oferty nalęZy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem złrotnyn i dopiskiem

"Konkurs na kandydata na stanowisko dyr€ktora Samorządowej SzkoĘ Podstawowej w€ wrąbczynkowskich

Holendrach"

na a&es: UrZąd Mi€jski w Pyzdmch 62-310 Pyzdry ul'Taczanowskiego l .

w terminie do dnia 27 maja2011r do godz.1500 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyzdlach ul.Taczanowskiego 1.

Konkurs przeprowadzi komisja koŃursowa powołana przez Burmistrza PyZdI .

o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
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