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Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

i..," oo'u...-1.C..{.
i.t1.i.iqr-.r....*u
r}.{tr..ku
w sprawie: ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoty Podstawowcj Nr 2 im.
MaksvmilianaGoliszaw Sztumie

Na podstawie Art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeinia 1991 roku o systemieo3wiaty
(Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w zwiqzku z Art. 30 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz4dziegminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z.ezm.) oraz
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 pa2dz,iemika2003 roku
$ I pkt. I rozporzq<lzenia
w sprawieregulaminu konkursu na stanowiskodyrektora szkoly lub plac6wki i trybu pracy komisji
konkursowej(Dz.U. z 2003 roku Nr 189,poz. 1855)BurmistrzMiasta i Gminy Sztum zarz4dz.a
co
naslQpuJe:

$ 1
Oglaszasiq konkurs na stanowisko dyrektora Szkoly PodstawowejNr 2 im. Maksymiliana Golisza
w Sztumic,ul. Reja 15,82-400Sztum.

$2
Ogloszenieo konkursie stanowi zal4cznik do Zarz4dzenia.

$3
Wykonaniepowierza sig dyrektorowi Micjsko - Gminnego Zespolu Odwiaty w Sztumie.

$4
Zatz4dzeniewchodzi w 2ycie z dnicm podjqcia.

Uzasadnienie:
Z dniem 31.08.2007 roku kofczy sig okres sprawowania funkcji dyrektora Szkoly
Podstawowej Nr 2 im. Maksl'rniliana Golisza w Sztumie. W zwiqzku z poryZszym zachodzj
koniecznoSi ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 7
n'rzcSnial99l roku o systemieo5wiaty(.1. Dz, U. z 2004 r. Nr 256, poz..2572r.ez,nianaml).
W celu przeprowadzeniakonkursu Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podejmuje zarzqd,zenie
o ogloszeniukonkursu i powoluje komisjE konkursow4.
Ogloszenie o konkursie spotzqdza sig zgodnic z Rozporzqdzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 paLdziernika 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektoraszkoly lub plac6wki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 189, poz.
1855).OgloszenienaleZyzamieScidw co najmniej2 dziennikach:jednym o zasiEguwojew6dzkimi
jcdnym o zasiEgulokalnym.
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uL. REJA 15, 82- 400 szTUM.
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Do konkursu mo2e przyst4pi6 osoba, kt6ra
spelnia wymagania okreslone w rozporzqdzeniu
Ministra
Edukacji Narodowe.ii Sportu z dnia 6 maja20'03
r;ku w sprawie.wymagari,jakim powrnna
odpowiadai
osoba zajmu-j4castanowisko dyrektora 6raz
inne stanowrsko ki";*;r;,
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' v pvrz\
typach
szk6liplac6wek (Dz. rJ.22003 roku Nr l89,por.
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2. Olerty os6b przystgpujqcychdo konkursu po*lnny
,u*l..ue,
l) uzasadnienie
przyst4pieniado konkursu*ru, ,'kon""p".14
funkcjonowaniai rozwo.lu szkory;
2) Zyciorys z opisem przebieg, pracy zawodowej,
.awiciaj4cy .,' ,,r"r"gotnos"i infbrmacje
o stazu
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-nauczyciera

3) akt

nadania stopnia.

ilffi:!]flfiT
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dypromowanego oraz dokumenty
posiadanie
wvmasanego
*vL'iut""nl :"* o'rriJ.u osobybpdqcej

4) dyprom ukofczenia studi6w wy2szych
oraz dokumenty potwierdzai4ce posiadanie wymaganego

i'i',Jr?l3iJ;,*tksztalcenia

i przvgotowania
zawodowego * ;;p;"k;-;'oby

niebedqcej

5) dyplom ukoficzeniastudi6w wyzszych lub
studi6w podyplomowychz z,akresuzarz4dz.ania
albo
za(wiadczenieukoficzeniakursu kwalifikacyjnego
z zakresu zarzqdzaniao{wiat4
6) oceng pracy, o ktorej mowa w l pkt. 4 ,o)po7taaz,"niu
ri
Min istra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia

6 maiarogi^.,".*^1^y
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zajmuj4ca
stanowisko dyrektora oraz ,lll"*i:
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w poszczeg6lnychtypach szk6l i
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7) zariwiadczenie lekarskie o braku prieciwwskazaf
zdrowotnych do wykonywanra pracy na
s l a n o w i s k ku i e r o w n i c z y m :
8) odwiadczenie,ze kanjydatrie byl karany kar4
dyscyprinarnq,o kt6rej mowa w an. 76 ust. r
ustawyz dnia 26 styczniar9g2 roku - Kaita Nauczycieia
(Dz. L. zzooa roi.r Nr 97, poz.674.ze
na.) oraz nie toczy sig przeciwkorriemupost€powariie
ayscyplinarne;
9) oswiadczenie,
2e kandydatnie byl karanyza przcstppstwopopelnione
umyslnieoraz nre roczy srQ
przeciwkoniemu postgpowanie
karne:
l0)oswiadczenie'ze kandydatnie.byl karanyzakazem
pelnieniafunkcji kierowniczych zwiqzanych
z
dysponowaniem6rodkamipubricznymi,o ktory,n.,'ro*u
- art. r47 ust. r'p[).'
pkt. 4 ustawyz dnia 30
czerwca2005 roku o finansacrrpubricznyc
h 1Dz. t. z 2005.rotuN. z+s,
zto+ ," ,rn.;;
I l)poswiadczeniezloZeniaoiwiadczenialustraryjnego
zgodniez Art.7 Lrst.I i 2 ustawy z dnia lg
pa2dziernika2006r o.ujawnianiu informacji o"iokumentach
organ6w bezpieczefstwapanstwaz lat
1944-1990
orazo tresci
rvchdokumenr6wjor.
u.,zooo.. Nritr,,p.r.1\,oi'r')i"n.,
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l2)oswiadczenie,
2e kandydat,
wyra2a zgodg.naprzetwarz,.anie
swoich danychosobowyctrzgoclnie
z,
ustawaz dnia29 sierpniar997 rokuo o"hroni"danych
pL. i- r-i6oz rokuNr r0r,
osobowycn
poz.926zezm.)w celachprzeprowadzenia
konkursu
na stanowisko
,
d.yrektora.
3 Kandydaciskladaj4oryginaly dokument6w,o kt6rych mowa
w pkt. 3-7 lub urzgdowoposwiadczone
kopietych dokument6w.
4 oferty nalezyskladaiw,zalknietych kopertachz podany'r
adresemzwrotnymi dopiskiem,,Konkursna
stanowisko
dyrektoraSzkoly PodstawowejNr 2 im. Maksymiliana
Golisza. Srru-,",,w terminie
do dnia 21 maia 2007roku, na adres:UrzqdMiastai Gmiry
w Sztumie,ur. Mi.ki"*,.ra 39, gz_400
Sztum,pok6j50.
5 Konkursprzeprowadzi
komisjakonkursowa
poworana
przezBurmistrza
Miastai GminySztum.
6 o terminiei miejscuprzeprowadzenia
potigpo*-iu'ionkursowegokandydacizostan4powiadomicni
indlrvidualnie.

