Zarz^dzenie N r .
Burmistrza Sokolki
z dnia „Q^.„ maja 2017r,
w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Sok61ce.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w zwigzku z art. 36a ust. 2 i art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991
roku 0 systemic oswiaty (Dz. U . z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz
Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoly lub publicznej placowki oraz trybu pracy komisji
konkursowej (Dz, U . z 2010 r. Nr 60, poz. 373, zm. z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) zarz^dzam,
CO nast^puje:
§ 1. Ogtaszam konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Sokolce.
§ 2. Ustala si? tresc ogloszenia o konkursie na stanowisko dyrektora, stanowi^cy zal^cznik
do niniejszego zarz^dzenia.
§ 3. Ogloszenie o konkursie umieszcza si? na:
1) stronie intemetowej Urz?du Miejskiego w Sokolce,
2) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz?du Miejskiego w Sokolce,
3) tablicy ogloszen Urz?du Miejskiego w Sok61ce,
4) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oswiaty w Bialymstoku.
§ 4. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zalaqznik do Zarz^dzenia
Nr^Yi?./2017Bjmiistrza
Sokolki z dnia .<fe. maja 2017r.

OGLOSZENIE

O

KONKURSIE

Burmistrz Sokolki oglasza konkurs na stanowisko dyrektora
Przedszkola nr 1 w Sokolce
I . Organ prowadz^cy: Gmina Sokolka.
II. Nazwa i adres przedszkola: Przedszkole nr 1, ul. Sikorskiego 4, 16-100 Sokolka.
III. Wymagania wobec kandydat6w:
1. Do konkursu mog^ przystqpic nauczyciele mianowani lub dyplomowani, ktorzy spelniaj^ l^cznie
wymagania okreslone w Rozporz^dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pazdziemika
2009r. w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiadac kandydat zajmuj^cy stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze w poszczegolnych typach publicznych szk61 i rodzajach
publicznych placowek (Dz. U . z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z pozn. zm.), tj.;
1) ukonczyl studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu;
2) ukonczyl studia wy±sze lub studia podyplomowe z zakresu zarz^dzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarz^dzania oswiaty, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placowek
doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pi?cioletni staz pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pi?cioletni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskal:
a) CO najmniej dobr^ ocen? pracy w okresie ostatnich pi?ciu lat pracy lub
b) pozytywn^ ocen? dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywn^ ocen? pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w szkole wyzszej przed przyst^pieniem do konkursu na stanowisko
dyrektora, a w przypadku, o ktorym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r.
o systemic oswiaty, jezeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska
dyrektora;
5) speinia warunki zdrowotne niezb?dne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie byl karany kar^ dyscypliname, o ktorej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. - Karta "Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z pozn. zm.), a w przypadku nauczyciela
akademickiego - kar^ dyscyplinarne, o ktorej mowa w art. 140 ust, 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005r. - Prawo o szkolnictwie wyiszym (Dz, U. z 2016 r., poz. 1842 z pozn. zm.) oraz nie toczy
si? przeciwko niemu post?powanie dyscyplinarne;
7) nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przest?pstwo lub umyslne przest?pstwo
skarbowe;
8) nie toczy si? przeciwko niemu post?powanie o przest?pstwo Scigane z oskarzenia publicznego;
9) nie byl karany zakazem pelnienia funkeji zwi^zanych z dysponowaniem srodkami publicznymi,
o ktorym mowa w art, 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci
za naruszenie dyscypliny fmansow publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z pozn. zm.).

2. Do konkursu moze przystqpic rowniez nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ktory ukonczyl
studia pierwszego stopnia lub studia wyzsze zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
ukonczyl kolegium nauczycielskie albo kolegium j^zykow obcych, posiada kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu i spelnia wymagania okreslone w
cz^sci III ust. 1 pkt 2-9 niniejszego ogloszenia.
3,

Do konkursu moze przyst^pic osoba nieb^d^ca nauczycielem, kt6ra speinia l^cznie
nastfpuj^ce wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym ze wymog ten nie dotyczy obywateli panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej, panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji
Szwajcarskiej;
2) ukonczyla studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pi^cioletni staz pracy, w tym co najmniej dwuletni staz pracy na stanowisku
kierowniczym;
4) ma peln^ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy si? przeciwko niej post?powanie o przest^pstwo scigane z oskar^enia publicznego lub
post^powanie dyscyplinarne;
6) spelnia wymagania okreslone w cz?sci I I I ust. 1 pkt 2, 5, 7 i 9 niniejszego ogloszenia.

4. Do konkursu moze przyst^pic nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony
na stanowisku wymagaj^cym kwalifikacji pedagogicznych w urz^dzie organu administracji
rz^dowej, kuratorium oswiaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej i okr^gowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub
dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowi^zku swiadczenia pracy na podstawie przepisow
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwiqzkach zawodowych (Dz. U. z2015 r., poz. 1881), spelniaj^cy
wymagania okreslone w cz?sci I I I ust. 1 pkt 2-9, z wyj^tkiem wymogu posiadania co najmniej
dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
IV. Wymagane dokumenty.
Oferty os6b przyst^puj^cych do konkursu powinny zawierad nast^pujqce dokumenty:
1) uzasadnienie przyst^pienia do konkursu oraz koncepcj^ funkcjonowania i rozwoju przedszkola;
2) poswiadczon^ przez kandydata za zgodno^6 z oryginalem kopi? dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzaj^cego tozsamosc oraz poswiadczaj^cego obywatelstwo kandydata;
3) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj^cy w szczegolnosci informacji o:
a) stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo:
b) stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo:
c) stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nieb^d^cej
nauczycielem.
4)

oryginalow lub poswiadczonych przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentow
potwierdzajqcych posiadanie wymaganego stazu pracy, o ktorym mowa w pkt 3;
5) oryginalow lub poswiadczonych przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentow
potwierdzajqcych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukonczenia studiow
wyzszych lub swiadectwa ukonczenia studi6w podyplomowych z zakresu zarz^dzania albo
swiadectwa ukonczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz^dzania oswiaty;
6) zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy

na stanowisku kierowniczym;
7) oswiadczenie, i e przeciwko kandydatowi nie toczy si? post?powanie o przest?pstwo scigane
z oskarzenia publicznego lub post?powanie dyscypliname;
8) oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przest?pstwo lub
umyslne przest?pstwo skarbowe;
9) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych
z dysponowaniem srodkami publicznymi, o ktdrym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 gmdnia 2004 roku o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny fmansow publicznych (Dz.
U. z 2013 r., poz. 168 z pozn. zm.);
10) oswiadczenie o dopelnieniu obowi^ku, o ktorym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18
pazdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organow bezpieczenstwa panstwa z
lat 1944 - 1990 oraz tresci tych dokumentow (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721 z pozn. zm.) - dotyczy
osob urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
11) oryginalu lub poswiadczonej przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopii aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
12) oryginalu lub poswiadczonej przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopii karty oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany kar^ dyscypliname, o ktorej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U . z 2016 r., poz. 1379 z pozn. zm.) lub w art.
140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r, - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U . z 2016 r.,
poz. 1842 z p6zn. zm,) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oswiadczenie, ze kandydat ma peln^ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z petni praw
publicznych - w przypadku osoby nieb^d^cej nauczycielem;
15) oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgod? na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z pozn. zm.)
w ceiach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Wszelkie sporz^dzone osobiscie przez kandydata dokumenty winny bye przez niego
wlasnor?cznie podpisane, a w przypadku kopii posiadac podpisan^ przez kandydata klauzul?:
„stwlerdzam zgodnosc z oryginalem", wraz z dat^ skladania oswiadczenia.
Na zqdanie Burmistrz Sokolki kandydat jest obowi^zany przedstawic oryginaly powyiszych
dokument6w.
V, Oferty nalezy skladac osobiscie lub drog^ pocztow^ w zamkni?tych kopertach z podanym
adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora
Przedszkola nr 1 w Sokolce" w terminie wplywu do dnia/^l.tJ'^^^t^'f^. 2017 r. do godz. 15.20 na
adres:
Urzi|d Miejski
Plac Kosciuszki 1
16-100 Sok6lka
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Burmistrza Sokolki. O terminie i miejscu
przeprowadzenia post?powania konkursowego kandydaci zostan^ powiadomieni indywidualnie.
Kandydat zglasza si? na konkurs z dokumentem tozsamosci.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuje, iz:
1) administratorem danych osobowych kandydatow przyst?puj4cych do konkursu jest Burmistrz
Sokolki,

2) dane osobowe kandydatow przyst?puj^cych do konkursu przetwarzane b^d^ w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na Dyrektora Przedszkola nr 1 i nie b?d^ udost?pniane
innym podmiotom,
3) kandydaci przyst^puj^cy do konkursu b^d^ mieli prawo dost?pu do tresci swoich danych oraz ich
poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.
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Zarz^dzenie Nr
Burmistrza Sokolki
z dnia x ^ * ^ - - maja 2017r,
w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Sok61ce.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz, 446) w zwi^zku z art. 36a ust. 2 i art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991
roku o systemic oswiaty (Dz. U . z 2016 r. poz. 1943, 1954. 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz
Rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoly lub publicznej plac6wki oraz trybu pracy komisji
konkursowej (Dz. U . z 2010 r. Nr 60, poz. 373, zm. z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) zarz^dzam,
CO nast?puje:
§ 1. Ogiaszam konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Sokolce.
§ 2. Ustala si^ tresc ogloszenia o konkursie na stanowisko dyrektora, stanowi^cy zal^cznik
do niniejszego zarz^dzenia.
§ 3. Ogloszenie o konkursie umieszcza si^ na:
1) stronie intemetowej Urz^du Miejskiego w Sokolce,
2) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz^du Miejskiego w Sokolce,
3) tablicy ogloszen Urz^du Miejskiego w Sokolce,
4) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oswiaty w Bialymstoku.
§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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OGLOSZENIE

O

KONKURSIE

Burmistrz Sokolki oglasza konkurs na stanowisko dyrektora
Przedszkola nr 2 w Sokolce
L

Organ prowadz^cy: Gmina Sokolka.

I I . Nazwa i adres przedszkola: Przedszkole nr 2, Os. Zielone 5, 16-100 Sokolka.
I I I . Wymagania wobec kandydatow:
1. Do konkursu mogq przyst^pic nauczyciele mianowani lub dyplomowani, ktorzy spelniaj^ l4cznie
wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pazdziemika
2009r. w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiadac kandydat zajmuj^cy stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze w poszczegolnych typach publicznych szkol i rodzajach
publicznych placowek (Dz. U . z 2009 r. N r 184, poz. 1436 z pozn. zm.), tj.:
1) ukohczyl studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu;
2) ukonczyj studia wyzsze lub studia podyplomowe z zakresu zarz4dzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarz^dzania oswiatq, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placowek
doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pi^cioletni staz pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pi?cioletni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskal:
a) CO najmniej dobr^ ocen^ pracy w okresie ostatnich pi?ciu lat pracy lub
b) pozytywn^ ocen? dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywn^ ocen? pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w szkole wyzszej przed przyst^pieniem do konkursu na stanowisko
dyrektora, a w przypadku, o ktorym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r.
0 systemie oswiaty, je2:eli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska
dyrektora;
5) spelnia warunki zdrowotne niezb^dne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie byl karany kar^ dyscyplinam^, o ktorej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U . z 2016 r., poz. 1379 z pozn. zm.), a w przypadku nauczyciela
akademickiego - kar^ dyscyplinarn^, o ktdrej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym ( D z . U , z 2016 r., poz. 1842 z pozn. zm.) oraz nie toczy
si? przeciwko niemu post^powanie dyscyplinarne;
7) nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przest^pstwo lub umyslne przest^pstwo
skarbowe;
8) nie toczy si? przeciwko niemu post^powanie o przest^pstwo scigane z oskarzenia pubiicznego;
9) nie byl karany zakazem petnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem srodkami publicznymi,
o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci
za naruszenie dyscypliny fmansow publicznych (Dz. U . z 2013 r. poz. 168 z pozn. zm.).

2. Do konkursu moze przyst^pic rowniez nauczyciel mianowany lub dyplomowany, kt6ry ukonczyl
studia pienvszego stopnia lub studia wyzsze zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
ukoriczyt kolegium nauczycielskie albo kolegium j^zykow obcych, posiada kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu i speJnia wymagania okreslone w
cz^sci I I I ust, 1 pkt 2-9 niniejszego ogloszenia.
3.

Do konkursu moze przyst^pic osoba nieb^d^ca nauczycielem, ktora spelnia Iqcznie
nast^pujqce wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym ze wymog ten nie dotyczy obywateli panstw czlonkowskich
Unii Europejskiej, panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
( E F T A ) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji
Szwajcarskiej;
2) ukonczyla studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pi?cioletni staz pracy, w tym co najmniej dwuletni staz pracy na stanowisku
kierowniczym;
4) ma petn^ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy si? przeciwko niej post^powanie o przest^pstwo scigane z oskarienia publicznego lub
post^powanie dyscyplinarne;
6) spelnia wymagania okreslone w cz^sci I I I ust. 1 pkt 2, 5, 7 i 9 niniejszego ogloszenia.

4. Do konkursu moze przyst^pic nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony
na stanowisku wymagajqcym kwalifikacji pedagogicznych w urz^dzie organu administracji
rz^dowej, kuratorium oswiaty. Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej i okr?gowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub
dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowi^zku swiadczenia pracy na podstawie przepisow
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwiqzkach zawodowych (Dz. U . z 2015 r., poz. 1881), spelniaj^cy
wymagania okreslone w cz^sci I I I ust. I pkt 2-9, z wyj^tkiem wymogu posiadania co najmniej
dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
I V . Wymagane dokumenty.
Oferty os6b przyst^pujqcych do konkursu powinny zawierac nast^puj^ce dokumenty:
1) uzasadnienie przystqpienia do konkursu oraz koncepcj^ funkcjonowania i rozwoju przedszkola;
2) poswiadczon^ przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopi? dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzaj^cego tozsamosc oraz poswiadczajqcego obywatelstwo kandydata;
3) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj^cy w szczegolnosci informacj? o:
a) stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo:
b) stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo:
c) stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nieb^d^cej
nauczycielem.
4)

oryginalow lub po^wiadczonych przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentow
potwierdzaj^cych posiadanie wymaganego stazu pracy, o kt6rym mowa w pkt 3;

5)

oryginalow lub poswiadczonych przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentow
potwierdzaj^cych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukonczenia studiow
wy:^szych lub swiadectwa ukonczenia studiow pcdyplomowych z zakresu zarz^dzania albo
swiadectwa ukonczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzgdzania oswiaty;

6) za^wiadczenie

lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych

do

wykonywania pracy

na stanowisku kierowniczym;
7) oswiadczenie, i e przeciwko kandydatowi nie toczy si? post^powanie o przest^pstwo scigane
z oskarzenia publicznego lub post^powanie dyscyplinarne;
8) oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przest^pstwo lub
umyslne przest^pstwo skarbowe;
9)

oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych
z dysponowaniem srodkami publicznymi, o ktorym raowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Dz.
U . z 2013 r., poz. 168 z pozn. zm.);

10) oswiadczenie o dopelnieniu o b o w i ^ u , o ktorym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18
pazdziemika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organow bezpieczenstwa pahstwa z
lat 1944 - 1990 oraz tresci tych dokumentow (Dz. U . z 2016 r., poz. 1721 z pozn. zm.) - dotyczy
osob urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
11) oryginahi lub poswiadczonej przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopii aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
12) oryginalu lub poswiadczonej przez kandydata za zgodnos6 z oryginalem kopii karty oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oswiadczenie, ze kandydat nie by! karany kar^ dyscyplinam^ o ktorej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz, U . z 2016 r., poz. 1379 z pozn. zm.) lub w art.
140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U . z 2016 r.,
poz. 1842 z pozn; zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oswiadczenie, ze kandydat ma peln^ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z petni praw
publicznych - w przypadku osoby nieb^d^cej nauczycielem;
15) oswiadczenie, tt kandydat wyraza zgod? na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U . z 2016 r, poz. 922 z pozn. zm.)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Wszelkie sporz^dzone

osobiScie

przez kandydata

dokumenty

winny

bye

przez niego

wlasnor^cznie podpisane, a w przypadku kopii posiadac podpisan^ przez kandydata klauzul?:
„stwierdzam zgodnosc z oryginalem", wraz z datq skladania oswiadczenia.
Na zqdanie Burmistrz Sokoiki kandydat jest obovi^zany przedstawic oryginaly powyzszych
dokumentow.

V, Oferty nalezy skladac osobi^cie lub drog^ pocztowq w zamkni^tych kopertach z podanym
adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora
Przedszkola nr 2 w Sokolce" w terminie wplywu do

dn\^t'i',':l^.\^.^r.. 2017

r. do godz. 15.20 na

ad res:
Urzqd Miejski
Plac Kosciuszki 1
16-100 Sokolka
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Burmistrza Sok61ki. O terminie i miejscu
przeprowadzenia post^powania konkursowego kandydaci zostan^ powiadomieni indywidualnie.
Kandydat zglasza si? na konkurs z dokumentem toisamo^ci.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuje, iz:
1) administratorem danych osobowych kandydatow przyst^puj^cych do konkursu jest Burmistrz
Sokoiki.

2) dane osobowe kandydatow przyst^pujqcych do konkursu przetwarzane b^d^ w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na Dyrektora Przedszkola nr 2 i nie b^d^ udost^pniane
innym podmiotom,
3) kandydaci przyst^puj^cy do konkursu b^d^ mieli prawo dost^pu do tresci swoich danych oraz ich
poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

An/abiaut-Zemajduk

Zarz^dzenie Nr
Burmistrza Sokolki
z dnia ...Trps- maja 2017r.
w sprawie ogtoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 iv Sokolce.
Na podstawie art. 30 ust. I i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w z w i ^ k u z art. 36a ust. 2 i art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 wrze^nia 1991
roku 0 systemic oswiaty (Dz. U . z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz
Rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoly lub publicznej placowki oraz trybu pracy komisji
konkursowej (Dz. U . z 2010 r. Nr 60, poz. 373, zm. z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) zarz^dzam,
CO nast^puje:
§ 1. Oglaszam konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Sokolce.
§ 2. Ustala si? tresc ogloszenia o konkursie na stanowisko dyrektora, stanowi^cy zai^cznik
do niniejszego zarz^dzenia.
§ 3. Ogtoszenie o konkursie umieszcza si? na:
1) stronie intemetowej Urz?du Miejskiego w Sokolce,
2) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz?du Miejskiego w Sokoke,
3) tablicy ogloszeh Urz?du Miejskiego w Sokdlce,
4) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oswiaty w Bialymstoku,
§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik do Zarz^dzenia
N r i 5 f ^ 7 2 0 1 7 Burmistrza
Sokolki z dnia
maja 2017r.

OGLOSZENIE

O

KONKURSIE

Burmistrz Sokolki oglasza konkurs na stanowisko dyrektora
Przedszkola nr 4 w Sokotce
I.

Organ prowadzqcy: Gmina Sokotka.

I L Nazwa i adres przedszkola: Przedszkole nr 4, ul. Koll^taja 22, 16-100 Sokolka.
I I I . Wymagania wobec kandydat6w:
1, Do konkursu mog^ przystqpic nauczyciele mianowani lub dyplomowani, ktorzy spelniaj^ Iqcznie
wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pazdziemika
2009r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac kandydat zajmuj^cy stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze w poszczegolnych typach publicznych szkot i rodzajach
publicznych placowek (Dz. U . z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 zpozn. zm.), tj.:
1) ukonczyl studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu;
2) ukonczyl studia wyzsze lub studia podyplomowe z zakresu zarz^dzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarz^dzania oswiaty, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placowek
doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pi?cioletni staz pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pi^cioletni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskal:
a) CO najmniej dobr^ ocen? pracy w okresie ostatnich pi^ciu lat pracy lub
b) pozytywn^ ocen? dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywn^ ocen? pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w szkole wyzszej przed przyst^pieniem do konkursu na stanowisko
dyrektora, a w przypadku, o ktorym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r.
o systemic oswiaty, jezeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska
dyrektora;
5) spelnia warunki zdrowotne niezb?dne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie byl karany kar^ dyscyplinarn^, o ktorej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
I982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U . z 2 0 1 6 r., poz. 1379 zpozn. zm.), a w przypadku nauczyciela
akademickiego - karq dyscyplinarnq, o ktorej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym ( D z . U . z 2016 r., poz. 1842 z pozn. zm.) oraz nie toczy
si? przeciwko niemu post^powanie dyscyplinarne;
7) nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przest^pstwo lub umyslne przest^pstwo
skarbowe;
8) nie toczy si^ przeciwko niemu post^powanie o przest^pstwo scigane z oskarzenia publicznego;
9) nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem srodkami publicznymi,
0 ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci
za naruszenie dyscypliny fmans6w publicznych (Dz. U . z 2013 r. poz. 168 z p6zn. zm.).

2. Do konkursu moze przyst^pic rowniez nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ktory ukonczyt
studia pierwszego stopnia lub studia wyzsze zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
ukonczyl kolegium nauczycielskie albo kolegium j?zyk6w obcych, posiada kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu i spelnia wymagania okreslone w
cz?sci I I I ust. 1 pkt 2-9 niniejszego ogloszenia.
3.

Do konkursu moze przyst^pic osoba nieb?ds(ca nauczycielem, ktora spelnia ls|cznie
nast^pujqce wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym ze wymog ten nie dotyczy oby wateii pahstw crfonkowskich
Unii Europejskiej, panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
( E F T A ) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji
Szwajcarskiej;
2) ukonczyta studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pi^cioletni staz pracy, w tym co najmniej dwuletni staz pracy na stanowisku
kierowniczym;
4) ma pelnq zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy si? przeciwko niej post?powanie o przest?pstwo scigane z oskarzenia pubiicznego lub
post?powanie dyscyplinarne;
6) spelnia wymagania okreslone w cz?sci I I I ust, 1 pkt 2, 5, 7 i 9 niniejszego ogloszenia.

4. Do konkursu moze przyst^pic nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony
na stanowisku wymagaj^cym kwalifikacji pedagogicznych w urz?dzie organu administracji
rzqdowej, kuratorium oswiaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej i okr?gowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub
dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowi^zku swiadczenia pracy na podstawie przepisow
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi^zkach zawodowych (Dz. U . z 2015 r., poz. 1881), spelniajqcy
wymagania okreslone w cz?sci I I I ust. I pkt 2-9, z wyj^tkiem wymogu posiadania co najmniej
dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
I V . Wymagane dokumenty.
Oferty osob przyst?puj^cych do konkursu powinny zawiera^ nast?puj^ce dokumenty:
1) uzasadnienie przyst^pienia do konkursu oraz koncepcj? funkcjonowania i rozwoju przedszkola;
2) poswiadczon^ przez kandydata za zgodnosc z oryginatem kopi? dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzajqcego toisamosc oraz poswiadczaj^cego obywatelstwo kandydata;
3) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj^cy w szczegolnosci informacj? o;
a) stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo:
b) stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo:
c) statu pracy, w tym sta^u pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nieb?dqcej
nauczycielem.
4)

oryginalow lub poswiadczonych przez kandydata za zgodno^d z oryginalem kopii dokumentow
potwierdzaj^cych posiadanie wymaganego stazu pracy, o kt6rym mowa w pkt 3;

5)

oryginalow lub poswiadczonych przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentow
potwierdzaj^cych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukohczenia studiow
wyzszych lub swiadectwa ukonczenia studiow podyplomowych z zakresu zarz^dzania albo
swiadectwa ukonczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz^dzania oswiatq;

6) zaswiadczenie

lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych

do

wykonywania pracy

na stanowisku kierowniczym;
7) oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy s i ^ post^powanie o przest^pstwo scigane
z oskarzenia publicznego lub post^powanie dyscyplinarne;
8) oswiadczenie, i e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem z a umyslne przest^pstwo lub
umyslne przest^pstwo skarbowe;
9)

oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwi^zanych
z dysponowaniem srodkami publicznymi, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych
(Dz. U . z2013 r., poz. 168 zpozn. zm.);

10) oswiadczenie o dopelnieniu obowi^zku, o ktorym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 pazdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organow bezpieczenstwa panstwa
z l a t l 9 4 4 - 1990 oraz tresci tych dokumentow (Dz. U . z 2 0 1 6 r . , poz. 1721 z pozn. zm.) - dotyczy
osob urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
11) oryginahj lub poswiadczonej przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopii aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego Lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
12) oryginalu lub poswiadczonej przez kandydata z a zgodnosc z oryginalem kopii karty oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany kar^ dyscyplinarne, o ktorej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
zdnia26 stycznia 1982 r. -KarlaNauczyciela (Dz. U . z 2 0 1 6 r., poz. 1379 zpozn. zm.) lub wart.
140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U . z 2016 r.,
poz. 1842 z pozn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oswiadczenie, ze kandydat ma peln^ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni praw
publicznych - w przypadku osoby nieb^d^cej nauczycielem;
15) oswiadczenie, ze kandydat wyraia zgod^ na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U . z 2016 r. poz. 922 z pozn. zm.)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Wszelkie sporz^dzone osobiscie przez kandydata dokumenty winny bye przez niego
wlasnorfcznie podpisane, a w przypadku kopii posiada^ podpisan^ przez kandydata klauzul^:
„stwicrdzam zgodnos^ z oryginalem", wraz z dat^ skladania oswiadczenia.
Na i^danie Burmistrz Sokotki kandydat jest obowij|zany przedstawid oryginaly powyzszych
dokument6w.

V. Oferty nalezy skladac osobiscie lub drog^ pocztowq w zamkniftych kopertach z podanym
adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora
Przedszkola nr 4 w Sok6ke" w terminie wplywu do dniai^.f^?!f^r!^^. 2017 r, do godz. 15.20
na adres:
Urzqd Miejski
Plac Kosciuszki 1
16-100 Sokolka
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Burmistrza Sokolki. O terminie i miejscu
przeprowadzenia post^powania konkursowego kandydaci zostan^ powiadomieni indywidualnie.
Kandydat zglasza si^ na konkurs z dokumentem to:fcsamosci.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuje, \t:
1) administratorem danych osobowych kandydatow przyst^pujqcych do konkursu jest Burmistrz
Sokolki,

2) dane osobowe kandydatow przyst^puj^cych do konkursu przetwarzane b?d^ w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na Dyrektora Przedszkola nr 4 i nie b^d^ udost?pniane
innym podmiotom,
3) kandydaci przyst?puj^cy do konkursu b?d^ mieli prawo dost?pu do tresci swoich danych oraz ich
poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Ann^btaqr-ZemajfluK

Burmistrza Sok6lki
z dnia ..IrQ.., maja 2D17r.

w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola n r 5 w Sokolce.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w zwi^zku z art. 36a ust. 2 i art, 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991
roku 0 systemic oswiaty (Dz. U . z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz
Rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoly lub publicznej plac6wki oraz trybu pracy komisji
konkursowej (Dz. U . z 2010 r. Nr 60, poz. 373. zm. z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) zarzqdzam,
CO nast^puje:
§ 1. Oglaszam konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 w Sokolce.
§ 2. Ustala si? tresc ogloszenia o konkursie na stanowisko dyrektora, stanowi^cy zal^cznik
do niniejszego zarz^dzenia.
§ 3. Ogtoszenie o konkursie umieszcza si? na:
1) stronie internetowej Urz?du Miejskiego w Sokolce,
2) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz^du Miejskiego w Sokolce,
3) tablicy ogloszeh Urz?du Miejskiego w Sokolce,
4) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oswiaty w Bialymstoku.
§ 4. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

iURMisTRZ

Anna iiaqr-Zemajduk
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Zalacznik do Zarz^dzenia
Nr35?f./2017 Burmistrza
Sokolki z dnia i^i?.. maja 2017r.

OGLOSZENIE

O

KONKURSIE

Burmistrz Sokotki oglasza konkurs na stanowisko dyrektora
Przedszkola nr 5 w Sokolce
I,

Organ prowadz^cy: Gmina Sokolka.

I L Nazwa i adres przedszkola: Przedszkole nr 5, Os. Centrum 18,16-100 Sokolka.
I I I . Wymagania wobec kandydatow:
1. Do konkursu mog^ przyst^pic nauczyciele mianowani lub dyplomowani, ktorzy spelniaj^ l^cznie
wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pazdziemika
2009r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac kandydat zajmuj^cy stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze w poszczegolnych typach publicznych szkol i rodzajach
publicznych placowek (Dz. U . z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z pozn. zm.), tj.:
1) ukonczyl studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu;
2) ukonczyl studia wyzsze lub studia podyplomowe z zakresu zarzqdzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarzqdzania oswiatq, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placowek
doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pi^cioletni staz pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pi^cioletni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskal:
a) co najmniej dobr^ ocen^ pracy w okresie ostatnich pi^ciu lat pracy lub
b) pozyty wn^ ocen? dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywn^ ocen^ pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w szkole wyzszej przed przystqpieniem do konkursu na stanowisko
dyrektora, a w przypadku, o ktorym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r.
0 systemic oswiaty, jezeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska
dyrektora;
5) spelnia warunki zdrowotne niezb^dne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie byl karany karq dyscyplinam^, o ktorej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U . z 2 0 1 6 r . , poz. 1379 zpozn. zm.), a w przypadku nauczyciela
akademickiego - kar^ dyscyplinarn^, o ktorej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005r. - Prawo o szkolnictwie wy:zszym ( D z . U . z 2016 r., poz, 1842 z pozn. zm.) oraz nie toczy
si? przeciwko niemu post^powanie dyscyplinarne;
7) nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przest^pstwo lub umyslne przest^pstwo
skarbowe;
8) nie toczy si? przeciwko niemu post?powanie o przest?pstwo scigane z oskarzenia publicznego;
9) nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwi^zanych z dysponowaniem srodkami publicznymi,
0 ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci
za naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Dz. U . z 2013 r. poz. 168 z pozn. zm.).

2. Do konkursu moze przystqpic rowniez nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ktory ukonczyl
studia pierwszego stopnia lub studia wyzsze zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
ukohczyl kolegium nauczycielskie albo kolegium j ? z y k 6 w obcych, posiada kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu i spelnia wymagania okreslone w
cz?sci I I I ust. 1 pkt 2-9 niniejszego ogloszenia.
3.

Do konkursu mote przyst^pic osoba nieb?dqca nauczycielem, ktdra spelnia Iqcznie
nast?pujqce wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym tQ wymog ten nie dotyczy obywateli pahstw czlonkowskich
Unii Europejskiej, pahstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
( E F T A ) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji
Szwajcarskiej;
2) ukohczyla studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pi?cioletni staz pracy, w tym co najmniej dwuletni staz pracy na stanowisku
kierowniczym;
4) ma pelnq zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy si? przeciwko niej post?powanie o przest?pstwo scigane z oskarzenia pubiicznego lub
post?powanie dyscyplinarne;
6) spelnia wymagania okreslone w cz?sci I I I ust. 1 pkt 2, 5, 7 i 9 niniejszego ogloszenia.

4. Do konkursu moze przyst^pic nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony
na stanowisku wymagajqcym kwalifikacji pedagogicznych w urz?dzie organu administracji
rz^dowej, kuratorium oswiaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej i okr?gowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub
dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowi^zku swiadczenia pracy na podstawie przepisow
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi^zkach zawodowych (Dz. U . z 2015 r., poz. 1881), spelniaj^cy
wymagania okreslone w cz?sci I I I ust. 1 pkt 2-9, z wyj^tkiem wymogu posiadania co najmniej
dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
I V . Wymagane dokumenty.
Oferty osob przyst?pujqcych do konkursu powinny zawierad nast?pujqce dokumenty:
1) uzasadnienie przyst^pienia do konkursu oraz koncepcj? funkcjonowania i rozwoju przedszkola;
2) poswiadczon^ przez kandydata z a zgodnosc z oryginalem kopi? dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzajqcego tozsamosc oraz poiwiadczajqcego obywatelstwo kandydata;
3) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajqcy w szczegolnosci informacj? o:
a) stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo:
b) stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo:
c) stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nieb?d4cej
nauczycielem.
4)

oryginalow lub poswiadczonych przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentow
potwierdzajqcych posiadanie wymaganego stazu pracy, o ktorym mowa w pkt 3;

5)

oryginalow lub poswiadczonych przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentow
potwierdzajqcych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukonczenia studiow
wyzszych lub swiadectwa ukohczenia studiow podyplomowych z zakresu zarz^dzania albo
swiadectwa ukohczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzqdzania o^wiat^;

6) zaswiadczenie

lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych

do

wykonywania pracy

na stanowisku kierowniczym;
7) oswiadczenie,
przeciwko kandydatowi nie toczy si? post^powanie o przest^pstwo scigane
z oskarzenia publicznego lub post^powanie dyscyplinarne;
8) oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przest?pstwo lub
umyslne przest?pstwo skarbowe;
9)

oswiadczenie,

ze

kandydat

nie

byl

karany

zakazem

pelnienia

funkcji zwiqzanych

z dysponowaniem srodkami publicznymi, o ktorym mowa w art. 31 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych
(Dz. U . z 2013 r., poz. 168 z pozn. zm.);
10) oswiadczenie o dopelnieniu obowi^zku, o ktorym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 pazdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organow bezpieczenstwa panstwa
z lat 1944 - 1990 oraz tresci tych dokumentow (Dz. U . z 2016 r., poz. 1721 z pozn. zm.) - dotyczy
osob urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r,;
11) oryginalu lub poswiadczonej przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopii aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
12) oryginalu lub poswiadczonej przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopii karty oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany kar^ dyscyplinarne, o ktorej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U . z 2016 r., poz. 1379 z p6zn. zm.) lub w art.
140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie w y ^ z y m (Dz. U . z 2016 r.,
poz. 1842 z pozn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oswiadczenie, ze kandydat ma peln^ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni praw
publicznych - w przypadku osoby nieb^d^cej nauczycielem;
15) oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgod? na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U . z 2016 r. poz. 922 z pozn. zm.)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Wszelkie sporz^dzone

osobiscie

przez

kandydata

dokumenty

winny

bye

przez

niego

wlasnor^cznie podpisane, a w przypadku kopii posiadac podpisan^ przez kandydata klauzul^:
„st>vierdzani zgodnosc z oryginalem", w r a z z datq skladania oswiadczenia.
Na z^danie B u r m i s t r z Sokolki kandydat jest obowi^zany przedstawic oryginaly powyzszych
dokumentow.

V . Oferty nalezy skladac osobiscie lub drog^ pocztowq w zamkni^tych kopertach z podanym
adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „ K o n k u r s na stanowisko dyrektora
Przedszkola nr 5 w Sokolce" w terminie w p l y w u do dnia.

2017 r. do godz. 15.20

na adres:
Urzgd Miejski
Plac Kosciuszki 1
16-100 Sokolka
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Burmistrza Sokolki. O terminie i miejscu
przeprowadzenia post^powania konkursowego kandydaci zostan^ powiadomieni indywidualnie.
Kandydat zglasza si? na konkurs z dokumentem tozsamo^ci.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuje, iz:
I ) administratorem danych osobowych kandydatow przyst^pujtjcych do konkursu jest Burmistrz
Sokolki,

2) dane osobowe kandydatow przyst^puj^cych do konkursu przetwarzane b?d^ w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na Dyrektora Przedszkola nr 5 i nie b^d^ udost?pniane
innym podmiotom,
3) kandydaci przyst^puj^cy do konkursu b?d^ mieli prawo dost^pu do tresci swoich danych oraz ich
poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Anna'biaof-ZemajdLJk

Ihspektor

