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ZARZADZENTE
Mipgtai GminySztum
Burmistrza

&Olo'r.
zdnia.t9..CnfiA'CIcb

w sprawie:ogloszeniakonkursuna stanowiskodyrektoraSzkotyPodstawoweiim. Jana
Hincaw Piekle.

o6wiaty(j.t.Oz.
art. 36aust.2 ustawyz dnia7 wrzeiniaL99Lrokuo systemie
Napodstawie
w zwiqzku
z art.30 ust.1 pkt 5 ustawyz dnia8
r. Nr 256,poz.2572zezmianamil)
U. z 2OO4
oraz
gminnym(j.t.Dz.U. zZOOL
zezmianami2)
rokuNr L42,po2.1591
marcao samorzqdzie
z dnia8 kwietnia2010rokuw sprawie
Narodowej
MinistraEdukacji
5 1 pkt I rozporzqdzenia
plac6wki
publicznej
oraz
szkolylub publicznej
na stanowisko
dyrektora
konkursu
regulaminu
(Dz.U.Nr 60, poz.373)Burmistrz
Miastai GminySztum
trybu pracykomisjikonkursowej
zarzqdza
co nastqpuje:

9r
Ogtaszasiq konkursna stanowiskodyrektoraSzkofyPodstawowejim. Jana Hincaw Piekle,
Piekto30, 82-400Sztum.

$z
do Zarzqdzenia.
stanowizafqcznik
Ogfoszenie
o konkursie
Sg
podjqcia.
wchodziw2yciez dniem
Tarzqdzenie

t ai G m i n y
Tu.bor

t Zmianytekstujednolitegowymienionejustawyzostalyogfoszone
w Dz.U.z 20O4r., Nr 273,poz.2703;Dz.U.z
2005r., Nr
r., Nr94, poz.788;Dz.U.z
2005r., Nr 17,poz.t4t;Dz.U.z2OO5
2004r.,Nr281,poz.278t;Dz.U.z
poz.
1400;Dz.U.z2005r., Nr 249,
t22,poz.1020;Dz.U.z2OO5r., Nr 131,poz.1091;Dz.U.z 2005r., Nr 167,
poz.2LO4;Dz.U.z 2006r., Nr 144, poz.tO43;Dz.U.z 2006r., Nr 208, poz.t532; Dz.U.z 2006r., Nr 227,poz.
r., Nr 115,poz.79t;Dz.U.z
DzU.z 2O07r., Nr 80,poz.542;Dz.U.220O7
1658;Dz.U.z 2007r., Nr 42,poz.273:.
r., Nr 181,poz.t292;Dz.U.z 2OO8r.,
2007r., Nr 120,poz.818;Dz.U.z 2007r., Nr 180,po2.7280;Dz.U.z20O7
Nr 70, poz.4L6;Dz.U.z 2008r., Nr 145,poz.9t7; Dz.U.z 2008r., Nr 216,poz.1370;Dz.U.z 20O9r., Nr 6, poz.
2009r., Nr 56,poz.458;Dz.U.220O9r., Nr 219,po2.7705;Dz.U.z
33;Dz.U.22009r., Nr 31, poz.206;Dz.U.z
20t0 r., Nr 44,poz.250;Dz.U.z2Ot0r., Nr 54,poz.320.
'Zmiany
w Dz.U. 22002r. Nr 23, po2.220,Nr 62,
ustawyzostalyogloszone
tekstujednolitegowymienionej
poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.t27t i Nr 214,poz.1806,z 2003r. Nr 80, poz.7L7i Nr 162,poz.1568,z
i Nr 175,poz.t457,
i Nr167,poz.t759,z2OO5r.NrL72,poz.t44L
Nr 116,poz.1203
2004r.Nr102,po2.1055,
z2OO6
r. Nr 17, poz.t28 i Nr 181,po2.t337,22007r. Nr48, po2.327,Nr 138,poz.974i Nr 173,poz.t2L8,z
2008r. Nr 180,poz.1111i Nr 223,poz.1458,z 2009r. Nr 52, poz.420i Nr 157,poz.L24t orazz 20tOr. Nr 28,
poz.L42i L46.
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w sprawie:ogloszenia
konkursuna stanowisko
dyrektoraSzkolyPodstawowejim. JanaHincaw Piekle

OGIOSZENIE
O KONKURSIE
BURMISTRZ
MIASTAI GMINYSZTUM

ogtaszakonkursna kandydata
na stanowisko
DYREKTORA
SZKOIYPODSTAWOWEJ
IM. JANAHINCAW PIEKLE,
PIEKTO30, 82-4OOSZTUM
l. Do konkursu moie przystqpidosoba, kt6ra spelnia wymagania wynikajqce z
Rozporzqdzenia
MinistraEdukacjiNarodowejz dnia 27 paidziernika2009roku w sprawie
wymagafi,jakim powinnaodpowiada6osobazajmujqcastanowiskodyrektoraoraz inne
stanowisko kierownicze w poszczeg6lnych
typach publicznych szk6l i rodzajach
publicznych
plac6wek(Dz.U. Nr t84, po2.1436)
L

Stanowiskodyrektora publicznejszkoly mo2e zajmowai nauczycielmianowany lub
dyplomowany,kt6ry:
1) ukoriczytstudiamagisterskie
pedagogiczne
i posiadaprzygotowanie
oraz kwalifikacje
do zajmowaniastanowiskanauczyciela
w danejszkole,
2) ukoriczytstudia wy2szelub studia podyplomowez zakresuzarzqdzaniaalbo kurs
kwalifikacyjnyz zakresu zarz1dzaniao5wiatq, prowadzonyzgodnie z przepisamiw
sprawieplac6wekdoskonalenia
nauczycieli,
posiada
piqcioletni
3)
co najmniej
sta2 pracy pedagogicznej
na stanowiskunauczyciela
lub piqcioletnista2pracydydaktycznej
na stanowiskunauczyciela
akademickiego,
4l uzyskat:
a) co najmniejdobrq ocenQw okresieostatnichpiqciulat pracy, lub
b) pozytywnqocenqdorobkuzawodowegow okresieostatniegoroku albo
- pozytywnQocenQ pracy w okresie
c) w przypadkunauczycielaakademickiego
ostatnich czterechlat pracyw szkolewy2szej,
przedprzystqpieniem
do konkursuna stanowiskodyrektora,a w przypadku,o kt6rym
mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawyz dnia 7 wrze6nia199L roku o systemie
oswiaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),je2eli nie
przeprowadzono
konkursu- przedpowierzeniem
stanowiskadyrektora,
5) spefnia warunki zdrowotne niezbqdne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
6) nie byl karany karq dyscyplinarnq,o kt6rej mowa w art. 76 ust. L ustawy z dnia 26
stycznia1982roku KartaNauczycielaU.t.Dz.U.z2006r Nr 97, poz.674ze zmianami),
- karqdyscyplinarnq,
a w przypadkunauczyciela
akademickiego
o kt6rej mowa w art.
140 ust. l ustawyz dnia 27 lipca2005 roku Prawoo szkolnictwiewyiszym (Dz.U.Nr
164, poz. 1365, ze zmianami),oraz nie toczy siq przeciwkoniemu postqpowanie
dyscyplinarne,
7) nie byt skazanyprawomocnymwyrokiem za umy5lne przestqpstwolub umy3lne
przestqpstwoskarbowe,
8) nie toczysiq przeciwkoniemupostqpowanie
karnelub o ubezwtasnowolnienie,

9) nie byt karany zakazempefnieniafunkcji zwiqzanychz dysponowaniemSrodkami
publicznymi,
o kt6rym mowa w ustawiez dnia 17 grudnia2004 roku (Dz.U' 22005 r'
dyscyplinyfinans6w
za naruszenie
Nr 14, poz. LL4,ze zmianami)o odpowiedzialno6ci
(Dz'
publicznych
lub w ustawiez dnia 26 listopada1998roku o finansachpublicznych
U. z 2003r. Nr 15, poz.L48,ze zmianami).

2 . Stanowiskodyrektorapublicznejszkolymo2ezajmowai r6wnie2nauczycielmianowany

v

lub dyplomowany, kt6ry ukof czyt studia pierwszegostopnia lub studia wy2sze
lub ukofczyfkolegiumnauczycielskie
zawodowei posiadaprzygotowaniepedagogiczne
kolegium jqzyk6w obcych, posiada kwalifikacjedo zajmowania
albo nauczycielskie
szkolelub plac6wcei spefniawymagania
w danym przedszkolu,
stanowiskanauczyciela
okreSlonew pkt 1 ppkt 2-9
3 . Stanowiskodyrektorapublicznejszkotymoie zajmowai osobaniebqdqcanauczycielem,
kt6ra:
1) posiadaobywatelstwo polskie,z tym 2e wym6g ten nie dotyczy obywateli paristw
Porozumienia
Europejskiego
padstwcztonkowskich
Unii Europejskiej,
czfonkowskich
orcz
ObszarzeGospodarczYm
stron umowy o Europejskim
o Wolnym Handlu(EFTA)2l
3)
4)
5)

rskiej,
Konfederacji Szwajca
magisterskie,
ukoriczyfastudia
posiadaco najmniejpiqcioletnista2pracy,w tym co najmniejdwuletnistai pracyna
stanowiskukierowniczym,
prawnychi korzystaz praw publicznych,
do czynno5ci
ma pefnqzdolnoS6
lub postqpowanieo
karne,dyscyplinarne
nie toczy siq przeciwkoniej postQpowanie

ubezwfasnowolnienie,
6) spelniawymaganiaokre(lonew pkt l ppkt 2,5,7i9

ll. Wskazaniewymaganychdokument6w
do konkursupowinnyzawierai:
Oferty os6b przystqpujqcych
i rozwojuszkoly,
przystqpienia
do konkursuorazkoncepcjqfunkcjonowania
1. uzasadnienie
osobistegolub
dowodu
kopiq
przezkandydataza zgodnoii z oryginatem
2. pojwiadczonQ
obywatelstwo
to2samo5ioraz po6wiadczajqcego
innego dokumentu potwierdzajqcego
kandydata,
informacjqo:
w szczeg6lno5ci
3. iyciorysz opisemprzebiegupracyzawodowej,zawierajqcy
- w przypadkunauczyciela
albo
a) staiu pracypedagogicznej
albo
akademickiego
b) sta2upracydydaktycznej-w przypadkunauczyciela
przypadku
osoby
w
pracy
kierowniczym
na stanowisku
c) sta2upracy,w tym staiu
niebqdqcejnauczYcielem,
4. oryginaty lub poSwiadczoneprzez kandydata za zgodno66 z oryginatem kopie
posiadaniewymaganegosta2upracy,o kt6rym mowa w
dokument6wpotwierdzajqcych
pkt 3,
5. oryginaly lub po6wiadczoneprzez kandydata za zgodnoSi z oryginatem kopie
w tym dyplomu
posiadanie
wymaganegowyksztatcenia,
dokument6wpotwierdzajqcych
ukoiczenia studi6w wy2szych,Swiadectwaukofczenia studi6w podyplomowychz

zakresu zarzqdzaniaalbo Swiadectwa ukofczenia kursu kwalifikacyjnegoz zakresu
zarzqdzaniao3wiatq,
zdrowotnychdo wykonywaniapracyna
lekarskieo brakuprzeciwwskazaf
6. zaSwiadczenie
stanowiskukierowniczYm,
7. ojwiadczenie, 2e przeciwko kandydatowi nie toczy siq postqpowanie karne,
ie o u bezwtasnowolnieniu,
postqpowanie
narne lub postqpowan
dyscypli
8. oSwiadczenie,2e kandydat nie byt skazany prawomocnym wyrokiem za umySlne
przestqpstwolub umySlneprzestqpstwoskarbowe,
2e kandydat nie byl karany zakazempetnieniafunkcji zwiqzanychz
9. oSwiadczenie,
o kt6rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawyz
Srodkamipublicznymi,
dysponowaniem
za naruszenie dyscypliny finans6w
dnia L7 grudnia 2OO4r o odpowiedzialnoSci
publicznych( Dz.U.z 2OO5rNr 14, poz. Lt4 ze zmianami)lub w art. 147 ust. L pkt 4
(Dz.U. z 2003rNr L5, poz.L48,
ustawy z dnia 25 listopada1998ro finansachpublicznych
z ez m i a n a m i ) ,
o dopefnieniuobowiqzku,o kt6rym mowa w art. 7 ust. L i ust. 3a ustawya
10.o$wiadczenie
dnia 18 paidziernika 2006r o ujawnianiu informacji o dokumentach organ6w
paristwaz lat 1944-1990oraztreici tych dokument6w(Dz.U.z 2007rNr
bezpieczeristwa
63, poz. 425ze zmianami),
przezkandydataza zgodno6iz oryginatemkopiqaktu nadania
11.oryginaflub poSwiadczonq
w przypadkunauczyciela,
mianowanegolub dyplomowanego
stopnianauczyciela
przezkandydataza zgodno5iz oryginalemkopiq karty oceny
L2.oryginallub poSwiadczonq
pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczycielai nauczyciela
akademickiego,
o kt6rej mowa a art' 76 ust.
ie kandydatnie byl karanykarqdyscyplinarnq,
i.3.oSwiadczenie,
1 ustawyz dnia 26 styczniaL982r- Karta Nauczyciela(Dz.U.z 20O6r Nr 97, poz. 674 ze
zmianami)lub w art. 140 ust. L ustawyz dnia 27 lipca2005 roku - Prawoo szkolnictwie
i nauczyciela
wy2szym(Dz.U. Nr 164,poz. 1365ze zmianami)- w przypadkunauczyciela
akademickiego,
prawnychi korzystaz pefni
14.ojwiadczenie,2e kandydatma petnqzdolnoSido czynnoSci
praw publicznychw przypadkuosobyniebqdqcejnauczycielem,
2e kandydatwyra2azgodq na przetwarzanieswoich danychosobowych
15.oSwiadczenie,
zgodniez ustawqz dnia 29 sierpnia1997 roku o ochroniedanychosobowych( Dz.U.z
konkursuna stanowisko
Nr 101, poz.926ze zmianami)w celachprzeprowadzenia
2OO2r
dyrektora.
lll. Inneinformacje
L.

2.
3.

Oferty nale2y sktada6w zamkniqtychkopertach z podanym adresem zwrotnym
z dopiskiem:,,Konkursna stanowiskodyrektora SzkofyPodstawowejim. JanaHincaw
piekle" w terminie do dnia 09.08.2010roku do godz. 15.00 w informacji Urzqdu
Miastai Gminy w Sztumie,ul. Mickiewicza39, 82-400Sztumlub w Miejsko-Gminnym
ZespoleOjwiaty w Sztumie,ul. Mickiewicza39,82-400Sztum(pok.a6 UrzqduMiastai
GminySztum).
KonkursprzeprowadzikomisjakonkursowapowotanaprzezBurmistrzaMiastai Gminy
Sztum.
O terminie i miejscu przeprowadzeniapostQpowaniakonkursowegokandydacii
cztonkowiekomisjikonkursowejzostanqpowiadomieniindywidualnie.

Uzasadnienie:

i

W dniu 26.O4.2OL0
roku wptynqlopismood DyrektorSzkolyPodstawowej
im.
Jana Hincaw PieklePani Danuty Markowiczo rezygnacjiz funkcji dyrektoraszkofyi
zaprzestaniu
pelnieniaobowiqzk6wdyrektoraz dniem 31.08.2010roku. W zwiqzkuz
powy2szym
zachodzi
konieczno5i
ogfoszenia
konkursuna stanowisko
dyrektorazgodniez
art. 36austawyz dnia7 wrzeinia1991rokuo systemie
o5wiaty(j.t.Dz.U. z2OO4
r. Nr 256,
po2.2572
zezmianami).
W celu przeprowadzenia
konkursuorganprowadzqcy
podejmujezarzqdzenie
o ogloszeniu
powolujekomisjqkonkursowq
konkursu,
przewodniczqcego
i wyznacza
komisji,
kt6rykierujejej pracami.
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Ogtoszenie o konkursiesporzqdzasiq zgodnie z rozporzEdzeniem
Ministra
EdukacjiNarodowej z dnia 8 kwietnia 20L0 roku w sprawie regulaminu konkursu na
stanowiskodyrektora publicznejszkotylub publicznejplac6wkioraz trybu pracy komisji
konkursowej(Dz.U.Nr 60, poz.373).
Informacjqo ogfoszeniu
konkursuorganprowadzqcypublicznqszkotqzamieszcza
na swojejstronie internetoweji w miejscuog6lnodostqpnym
w swojej siedzibielub w inny
zwyczajowoustalonyspos6b.
Poniewa2w odpowiedzina pierwszykonkursogtoszonyZarzqdzeniemNR 44/10
BurmistrzaMiastai GminySztumz dnia 7 czerwca2010 roku w sprawie:ogtoszenia
konkursu
na stanowiskodyrektoraSzkotyPodstawowejim. JanaHincaw Pieklewyznaczajqcym
termin
sktadaniaofert do dnia 22.06.2010roku do godz. 15.00 nie wptynqfa 2adna oferta
kandydata,niezbqdnejest ogtoszeniekolejnegokonkursu,wydtu2ajqcjednocze6nie
termin
skfadaniaofert.

