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WOJT GMINY GRĘBKOW
OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

1. Publicznej Szkoły
2. Publicznej SzkoĘ

Podstawowej w Trzebuczy
Podstawowej w Kopciach

I.

il.

Organ prowadzący szkołę:

Gmina Grębków, ul. Wspólna5,07-710 Grębków

Nazwa i adres szkoĘ, której doĘczy konkurs:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach

Kopcie 2I ,07-110 Grębków

Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzebuczy

Trzębucza 32, 07 -I1 0 Grębków

ilI. Wymagania wobec kandydatów:

1, Stanowisko dYrektora Publicznej szkoły podstawowej, zgodnie kozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odPowiadaĆ osoba zajmuląca stanowisko dy,rektora oraz innę stanowisko kierownicze w
PublicznYm Przedszkolu, Publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej
oraz Publicznej Placówce (Dz. IJ. z 2017 r. poz. 1597), może zajmowaó nauczycielmianowany
lub dyplomowany, który spełnia łącznie następuj ące wymagania:

1) Posiada wYksżałcenie, vłyższe i tyluł zawodowy magister, magister inzynier lub
równorzędnY oruZ Posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowaria
stanowiska nauczyciela w danej szkole,

2) vkończYł studia wYższe lub studia podyplomowę z zakresu zarządzaria albo kurs
kwalifikacYjnY z zalłesuzarządzania oświatą, prowadzony zgodnie zprzepisami w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli,

3) Posiada co najmniej Pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub Pięcioletni stażpracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

1.

)



4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) Pozytyv,ną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w PrzyPńku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę ptacy w okresie

ostatnich cńęrech lat pracy w szkole wyższej

Przed przystąpieniem do koŃursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o

którym mowa w art. 63 ust. II i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

oŚwiatowe (Dz. U. z 2018 t. poz. 996 ze zm.), jeżeli nie przeprowadzono koŃursu _

przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

5) sPełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania ptacy na stanowisku

kierowniczym,

6) ma Pełtą zdolność do czynności prawnych i korzysta zpełnipraw publi cznych,

7) nie był prawomocnie Ńarany karądyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z

dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. IJ. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), a w

PrzYPadku nauczyciela akademickiego -karądyscyplinarną, o której mowa w art. 276 tst.I
ustawy z dnia Ż0 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U . poz. 1668

ze zm.), oraznie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

8) nie był skazarty prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżęnia
publicznego,

10) nie był karany zakazęm pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami

publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia I7 grudnia2004 r. o
odpowiedzialnoŚci za luafllszęnie dyscypliny finansów publicznych (Dz. lJ. z 2018 t.

poz.I458 ze zm.),

11) w PrzYPadku cudzoziemca - posiada znąomość języka polskiego poświadczoną na

zasadach okreŚlonych w ustawie z dnia 7 pńdziernika 1999 r. o języku polskim (Dz.IJ. z
2018 r. poz.93l ze zm.).

2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalne go, oraz

stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z vłyjątkiem szkoły podstawowej

sPecjalnej, możę zajmowaó również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:



1) Posiada wyksźałcenie wyzsze i §łuł zawodowy licencjat, inżyniu lub równorzędny,

orazQrzlgotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmońania stanowiskanauczycielaw

danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej ) oraz

2) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11.

3. Stanowisko dyreklora szkoły może zĄmowaó osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia

Łącznie następuj ące, wymagania:

l. posiada obywatelstwo polskie, z t7,rn że wymóg ten nie dotyczy obywateli pństw
członkowskich Unii Europejskiej, pństw członkowskich Europejskiego Porozumienia

o WolnYm Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

oraz Konfederacj i Szwaj carskiej,

2. Posiada wyksżałcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inzynier lub

równorzędny,

3. Posiada co najmniej pięcioletni stńpracy, w tym co najmniej dwuletni stażpracy na

stanowisku kierowniczym,

4. nie toczy się przeciwko niej postępowarrie o przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

5. ukończYła studia wyższe lub studia podyplomowę z zahesu zatządzania albo kurs

kwalifikacyjny z zaktesu zaruądzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w
sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

6. sPełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym,

7 . ma Pełną zdolność do czynności prawnych i korzyst a z pełnipraw publi cznych,

8. nie bYła skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

g. nie bYła karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami

Publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o

odPowiedzialnoŚci za natuszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. IJ. z 2018 r,

poz.I458 ze zm.).

10. w Przypadku cudzozięmca - posiada znĄomośó języka polskiego poświadczoną na

zasadach okreŚlonych w ustawię z dńa 7 pńdziernika 1999 r. o języku polskim ( Dz.

U. z20I8 t. poz, 93I ze zm.)



ry. Wymagane dokumenty:

1. OfertY osób przystępujących do konkursu, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 Rozpotządzeńa

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie

regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub

Publicznej placówki zapevłniĄącej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania

nauki poza miejscem stałego zanieszkania oraz trybu pracy komisji koŃursowej (Dz.IJ.

z 20I] r. ) poz. 1 587), powinny zawierać

1) uzasadnienie przystąpienia do koŃursu wraz z koncepcją funkcjonowania

i rozwoju publicznej szkoły;

2) żYciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zańetający w szczególności

informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu Pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku

osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawterające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zarnieszkania (adres do korespondencji),

4) PoŚwiadczonę przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa

w Pkt 2: Świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów

potwierdzaj ących okres zatrudnienia,

5) PoŚwiadczonę przęz kandydata za zgodnośó z oryginałem kopie dokumentów

Potwierdzających posiadanie w).maganego wyksztńcenia, w tym dyplomu

ukończenia studiów vyższych lub świadectwa ukończenia studiów

PodyPlomolyych z zahęsu zarządzaria albo świadectwa ukończenia kursu

kwalifi kacyj ne go z zakre su zar ządzania o światą,

6) PoŚwiadczoną przęz kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu

potwierdzającego znajomośó języka polskiego, o którym mowa w ustawie

z dnia 7 pńdziemika 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 t. poz. 93I
zpoźn. zm) - w przypadku cudzoziemca,



a.

7) PoŚwiadlzoną przez kandydata za zgodnośó z oryginńem kopię zaświadczęnia

lekarskiego o braku przeciwwskazń zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie

dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem

za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

lO)oŚwiadczenie, żę kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
związarrych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa

w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności

za natuszęnie dyscypliny finansów publicznych (Dz. lJ. z 2018 r. poz. 1458 z
poźn. zm.),

11) oświadczenię o dopełnieniu obowi%ku, o którym mowa w art. 7 ust. I i 3a

ustawY z dnia I8 pńdziem/ria2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oruz treści tych
dokumentów (Dz, U. z 2017 r. poz.2l86) - w przypadku kandydata

na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed, dniem l sierpnia 1972 r.,

12)PoŚwiadczoną przęz kandydata za zgodnośó z oryginałem kopię aktu nadania

stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w przypadku

nauczycie|a,

13)poświadczoną pTzez kandydata za zgodnosó z oryginałem kopię karty oceny

pracy lub oceny dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela

i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinamą,

o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia t982 r. - Karta

Nauczyciela (Dz.TJ. z2018 r. poz. 967 zpóźt. zm.) lub w art. 140 ust. 1

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U, z20I7 r. poz. 2183, z późn. zm) - w przypadku nauczyciela
i nauczy ciela akademicki ego,

l5)oświadczenie, żę kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych

i korzysta zpełni praw publicznych.



2. Na żądanie organu prowadzącego publicznąszkołę,kandydat jest obowiązany przedstawió

oryginały powy ższy ch dokumentów.

V. Informacje o sposobie i terminie składania ofeń

1. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie

z podanym adresem korespondencji zwrotnej z dopiskiem ,,Konkurs na kandydata na

stanowisko,Dyrektora ............." (podać nanłę i ądres placówki, której

konkurs dotycĄ w terminie do 31.05.2019 eodz. 1530 w sekretariacie Urzędu Gminy

w Grębkowie.

2. W Przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczetia przesyłki do

sekretariatu Urzędu Gminy w Grębkowie. Oferty ńożonępo terminie nie będą rozpatrywane.

3. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

VI. Informacje o sposobie powiadamiania kandydatów

1. KoŃurs na karrdydatana stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebucry otaz

DYrektora Szkoły Podstawowej w Kopciach przeprowadzi komisja konkursowa powołana

przęz Wójta Gminy Grębków.

2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną

Powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej na podany adres zwrotny. Ponadto ptzed

PrzYstąPieniem do rozmowy zkandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego

komisja koŃursowa ma prawo żądać przestawienia dowodu osobistego kandydata lub innego

dokumentu potwierdzającego tożsamość.

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

20161679 z dnia}7 kwietnia20l6 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związkuz

Przetwatzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĄvuu takich danych

oraz uchylenia dyrektyv,ry 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, d.
RODO), informuj emy, że;

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Grębków z siedzibą w Grębkowie

PrzY ul. WsPÓlnej 5, 07-I10 Grębków, Mogą się Pństwo z narni skontaktowaó przy pomocy

numeru telefonu: 25 793 02 l91ub mailowo pod adresem - zo_io_grebkow@onet,pl



W sPrawach związanych z przetwarzanięm danych, w tym realizacji państwa praw
Administratot Wznaczył Inspektora Ochrony Danych, z ktorym należy się kontaktować za
pośrednictwem pocźy elektronicznej - iod-zz@tbdsiedlce.pl

Państwa dane będą ptzetwarzane w związku z realizacją konkursu na stanowisko dyrektora

szkoły. w zwi%ku z powyższym pani/pana dane osobowe będą przetwarzanę na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z ptzepisami prawa, które określa Ustawa z dnia 14

grudnia 2016 r. Prawo oŚwiatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierPnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego

Przedszkola, Publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub
publicznej placówki oraz Ębu pracy komisj i konkursowej .

W celu udziału w postępowaniu konkursowym podanie określonych danych osobowych jest

obowiązkowę oraz wynika z ww. przepisów. Konsekwencją niepodania danych będzie
niedopuszczenie kandydata do wyżej określonego konkursu.

W ramach rcalizowanego celu nie występuje profilowanie, a dane nie będą transferowane

Poza Polskę. Pani/Parra dane osobowe będą udostępniarre wyłącznie na podstawie przepisów
prawa oraz podmiotom do tego uprawnionym.

Pństwa dane będą Ptzetwarzarte zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa

oruZPtZęz okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, a po upływie
tego okresu przez okres 50 lat,

W związ,ku z Przetwalzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiadają

Państwo Prawo do dostępu oruz do sprostowania podanych danych. Przysługuje pństwu

Prawo do żądarńa usunięcia lub ograniczenia przetlłaruania oraz prawo do wniesienia
sPrzeciwu wobec Ptzetwarzania. Mogą Pństwo skorzystaó z ptzysługujących praw,

kontakĘąc się z Administratbrem napowyższe dane kontaktowe.

W PrzYPadku stwierdzęnia o naruszeniu przepisów RODO przysługuje pństwu prawo

wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony Danych osobowych.

T
'oliłźski

Grębków, dnia 16.05.2019 r.


