Z A R Z ^ Z E N I E Nr?.&18
Burmistrz Miasta Hajn6wka
z dnia .MMIMU^.\201S r.
w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko
Dyrektora Szkoly Podstawowej Nr 2 im. Wladyslawa Jagielly w Hajnowce

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zwi^zku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku Prawo oswiatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporz^dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na
stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej, publicznej szkoly
ponadpodstawowej lub publicznej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r.
Nr 1587) zarz^dzam co nast^puje:

§1
1. Oglaszam konkurs w celu wylonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej
Nr 2 im. Wladyslawa Jagielly w Hajnowce z siedzib^ przy uLWalerego Wr6blewskiego 2,17 - 200
Hajnowka.
2. Tre^d ogloszenia stanowi zat^cznik do niniejszego zarz^dzenia.
§2
Ogloszenie o konkursie podlega zamieszczeniu na tablicy ogloszen w siedzibie Urz^du Miasta
Hajn6wka, na stronie Urz^du Miasta Hajnowka i Biuletynie Informacji Publicznej Urz^du Miasta
Hajnowka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oswiaty w Biaiymstoku.
§3

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jerzy Sirak

Zal^cznik do
Zarz^dzenia Nri&./18
Burmistrza Miasta Hajnowka
z dnia li^. marca 2018 r,

Burmistrz Miasta Hajnowka
oglasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoly Podstawowej Nr 2 im. Wladyslawa Jagieity w Hajnowce
ul. Walerego Wroblewskiego 2,17-200 Hajnowka

I . Wymagania niezb^dne
Kandydat na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej Nr 2 im. Wiadyslawa Jagieity
w Hajnowce winien spelniac wymagania okreslone w rozporz^dzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac osoba zajmuj^ca
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej
szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placowce (Dz. U . z 2017
r. poz.1597), tj.
1. Stanowisko dyrektora pubiicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej i publicznej
szkoly ponadpodstawowej, zwanych dalej "szkolami", oraz publicznej placowki moze zajmowac
nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ktory spelnia l^cznie nast^puj^ce wymagania:
1) posiada wyksztalcenie wyzsze i tytul zawodowy magister, magister inzynier lub
rownorz^dny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placowce;
2) ukonczyi studia wyzsze lub studia podyplomowe, z zakresu zarzgdzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarz^dzania oswiat^ 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) C O najmniej dobr^ ocen? pracy w okresie ostatnich pi^ciu lat pracy lub
b) pozytywnq 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. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe, jezeli nie
przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spelnia warunki zdrowotne niezb^dne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
6) ma pein^ zdolnosc do czyrmosci prawnych i korzysta z pelni praw publicznych;
7) nie byt prawomocnie ukarany kar^ dyscyplinam^, o ktorej mowa w art. 76 ust. I ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U . z 2017 r. poz. 1189), a w przypadku
nauczyciela akademickiego - kar^ dyscyplinam^, o ktorej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.),
oraz nie toczy si^ przeciwko niemu post^powanie dyscypliname;

8) nie by} skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przest^pstwo lub umyslne
przest^pstwo skarbowe;
9) nie toczy si? przeciwko niemu post^powanie o przest^pstwo scigane z oskarzenia
publicznego;
'
10) nie by! karany zakazem petnienia ftinkcji zwi^anych 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 finansow publicznych (Dz. U . z 2017 r. poz.
1311);
11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomosc j^zyka polskiego poswiadczon^ na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 7 pazdziemika 1999 r. o j^zyku polskim (Dz. U . z
2011 r. poz. 224 ze zm.).
2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjqtkiem przedszkola specjalnego, oraz
stanowisko dyrektora publicznej szkoly podstawowej, z wyjqtkiem szkoly podstawowej specjalnej,
moze zajmowac r6vvniez nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ktory:
1) posiada wyksztalcenie wyzsze i tytul zawodowy licencjat, inzynier lub rownorz^dny, oraz
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w
danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
2) spelnia wymagania okreslone w pkt 1 ppkt 2-11.
3. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly 1 publicznej plac6wki oraz
zespohi publicznych przedszkoli, publicznych szkot iub publicznych placowek moze zajmowa^
osoba nieb^d^ca nauczycielem, ktora speJnia l^cznie nast?pujqce wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym ie wymog ten nie dotyczy obywateli panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej, panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu ( E F T A ) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wyksztalcenie wyzsze i tytul zawodowy magister, magister intynier lub
rownorz^dny;
3) posiada co najmniej pi^cioletni staz pracy, w tym co najmniej dwuletni sta2 pracy na
stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy si? przeciwko niej post^powanie o przest^pstwo scigane z oskarzenia publicznego
lub post?powanie dyscypliname;
5) spelnia wymagania okreslone w pkt 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.
4. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i publicznej plac6wce oraz
zespole publicznych przedszkoli, szk6t lub placowek moze zajmowac rowniei:
1) 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, lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowi^ku
swiadczenia pracy na podstawie przepisow ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi^kach
zawodowych (Dz. U . z 2015 r. poz. 1881)
- spetniaj^cy wymagania okreslone w rozporz^dzeniu, z wyj^tkiem wymogu posiadania co najmniej
dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
11. Wymagane dokumenty
1. Uzasadnienie przystqpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju

szkofy,
2. Zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajqcy w szczegolnosci informacj?
o:
- stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby
nieb^d^cej nauczycielem.
3. Oswiadczenie zawieraj^ce nast^puj^ce dane osobowe kandydata:
- imi? (imiona) i nazwisko,
- dat? i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).
4. Poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie dokumentow
potwierdzaj^cych posiadanie wymaganego stazu pracy, o ktorym mowa w pkt 2: ^wiadectwa
pracy, zaswiadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzaj^ce okres zatrudnienia.
5. Poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginaiem kopii dokumentow
potwierdzaj^cych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukonczenia
studiow wyzszych lub swiadectwa ukonczenia studiow podyplomowych z zakresu
zarz^dzania albo swiadectwa ukonczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz^dzania
oswiatq.
6. Poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopi? dokumentu
potwierdzaj^cego znajomosc j^zyka polskiego, o ktorym mowa w ustawie z dnia
7 pazdziemika 1999 r. o j^zyku polskim (Dz. U . z 2011 r. poz. 224 ze zm.) - w przypadku
cudzoziemca.
7. Poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopi? zaswiadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym.
8. Oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy si? pgst^powanie o przest^pstwo
scigane z oskarzenia publicznego lub post^powanie dyscypliname.
9. Oswiadczenie, ze kandydat nie byt skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne
przest^pstwo lub umyslne przest^pstwo skarbowe.
10. Oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazem peinienia fimkcji 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 2017 r. poz. 1311).
11. Oswiadczenie o dopelnieniu obowi^zku, o ktorym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z
dnia 18 pazdziemika 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 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkofy urodzonego przed
dniem 1 sierpnia 1972 r.
12. Poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopi? aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowariego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela.
13. Poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopi? karty oceny pracy lub
oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
14. Oswiadczenie, ze kandydat nie byl prawomocnie ukarany karq dyscypliname, o ktorej
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U .
z 2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.) - w przypadku nauczyciela i
nauczyciela akademickiego.
15. Oswiadczenie, ze kandydat ma peine zdolnosc do czyimosci prawnych i korzysta z pelni
praw publicznych.

I I I . Sposob i termin skladania ofert
1. Nie dopuszcza si? skladania ofert w postaci elektronicznej.
2. Oferty nalezy skladad w zamkni^tych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata
oraz dopiskiem: „ Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej Nr 2
imienia Wladyslawa Jagielty w Hajnowce", w terminie do 13 kwietnia 2018 r. do godziny
15.00, w Sekretariacie Urz^du Miasta Hajnowka, pokoj 219 lub za po^rednictwem poczty na
adres: Urzqd Miasta Hajndwka, ul. A.Zina 1,17-200 Hajn6wka.

IV, Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Burmistrza Miasta Hajnowka.
O terminie i miejscu prowadzenia post?powania konkursowego kandydaci zostan^ powiadomieni
pisemnie na podany adres zwrotay.

ISfrak

Z A R Z ^ D Z E N I E Nrjl?/18
Burmistrz Miasta Hajnowka
z dnia
w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko
Dyrektora Szkoly Podstawowej Nr 3 w Hajndwce

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w z w i ^ u z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku Prawo oswiatowe (Dz.U. z 2017 r, poz. 59 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporz^dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na
stanowisko dyrektora pubiicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej, publicznej szkoly
ponadpodstawowej lub publicznej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r.
Nr 1587) zarz^dzam co nast^puje:

§1
1. Oglaszam konkurs w celu wylonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej
Nr 3 w Hajnowce z siedzib^ przy ul.Dzialowa 1 , 1 7 - 200 Hajnowka.
2. Tresc ogloszenia stanowi zal^cznik do niniejszego zarz^dzenia.
§2
Ogtoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu na tablicy ogloszen w siedzibie Urz?du Miasta
Hajnowka, na stronie Urz?du Miasta Hajn6wka i Biuletynie Informacji Publicznej Urz^du Miasta
Hajnowka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium O^wiaty w Biatymstoku.
§3
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jerzy Sirak

Zalqcznik do

Zarzqdzenia Nr^./lS
Burmistrza Miasta Hajnowka
z dnia

marca 2018 r.

Burmistrz Miasta Hajnowka
oglasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoly Podstawowej Nr 3 w Hajn6wce ul. Dzialowa 1,17-200 Hajnowka

I . Wymagania niezb^dne
Kandydat na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej Nr 3 w Hajnowce winien spelniac
wymagania okreslone w rozporz^dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w
sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac osoba zajmuj^ca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej
szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placowce (Dz. U . z 2017 r. poz. 1597), tj.
1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej i publicznej
szkoly ponadpodstawowej, zwanych dalej "szkoiami", oraz publicznej placowki moze zajmowac
nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ktory spelnia l^cznie nast^puj^ce wymagania:
1) posiada wyksztatcenie wyzsze i tytut zawodowy magister, magister inzynier lub
rownorz^dny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placowce;
2) ukonczyl stadia wyzsze lub studia podyplomovve, 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^ pcen^ 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^ieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o ktorym
mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe, jezeli nie
przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska djTektora;
5) spelnia warunki zdrowotne niezb^dne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
6) ma petn^ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni praw publicznych;
7) nie byl prawomocnie ukarany kar^ dyscypUnam^, o ktorej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U . z 2017 r. poz. 1189), a w przypadku
nauczyciela akademickiego - kar^ dyscyplinamq, o ktorej mowa w art. 140 ust. I ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U . z 2016 r. poz. 1842, ze zm.),
oraz nie toczy si? przeciwko niemu post^powanie dyscypliname;
8) nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przest^pstwo lub umyslne
przest^pstwo skarbowe;
9) nie toczy si? przeciwko niemu post^powanie o przest^pstwo scigane z oskarzenia
publicznego;

10) nie byl karany zakazem pelnienia fimkcji zwiqzanych z dysponowaniem srodkami
publicznymi, o kt6rym 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 2017 r. poz.
1311);
11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomosc j?zyka polskiego po^wiadczonq na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 7 pazdziemika 1999 r. o j^zyku polskim (Dz. U . z
2011 r. poz. 224 ze zm.).
2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyj^tkiem przedszkola specjalnego, oraz
stanowisko dyrektora publicznej szkoly podstawowej, z wyjqtkiem szkoly podstawowej specjalnej,
moze zajmowad rowniez nauczyciel mianowany lub dyplomowany, kt6ry:
1) posiada wyksztalcenie wytszG i tytul zawodowy licencjat, inzynier lub rownorz^dny, oraz
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w
danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
2) spelnia wymagania okreslone w pkt 1 ppkt 2-11.
3. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly i publicznej placowki oraz
zespohi publicznych przedszkoli, publicznych szkol lub publicznych placowek moze zajmowac
osoba nieb^d^ca nauczycielem, ktora spelnia l^cznie nast^puj^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 ( E F T A ) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wyksztalcenie wyzsze i tytul zawodowy magister, magister inzynier lub
r6wnorz?dny;
3) posiada co najmniej pi^cioletni sta± pracy, w tym co najmniej dwuletni stai pracy na
stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy si? przeciwko niej post?powanie o przest?pstwo Scigane z oskarzenia publicznego
lub post?powanie dyscypliname;
5) spelnia wymagania okreslone w pkt I ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.
4. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i publicznej placowce oraz
zespole publicznych przedszkoli, szkol lub placowek moie zajmowad rowniez:
1) 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, lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowi^zku
Swiadczenia pracy na podstawie przepisow ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi^kach
zawodowych (Dz. U . z 2015 r. poz. 1881)
- spetniaj^cy wymagania okreslone w rozporzqdzeniu, z wyj^tkiem wymogu posiadania co najmniej
dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
I I . Wymagane dokumenty
1. Uzasadnienie przyst^pienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju
szkoly,
2. Zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj^cy w szczegolnosci informacj?
o:
- stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby
nieb?d^cej nauczycielem.
3. O^wiadczenie zawieraj^ce nast^puj^ce dane osobowe kandydata:
- imi^ (imiona) i nazwisko,
- dat^ i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).
4. Poswiadczone przez kandydata za zgodnosd z oryginalem kopie dokumentow
potwierdzaj^cych posiadanie wymaganego stazu pracy, o ktorym mowa w pkt 2: swiadectwa
pracy, zaswiadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzaj^ce okres zatrudnienia.
5. Poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oiyginalem kopii dokumentdw
potwierdzaj^cych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukonczenia
studiow wyzszych lub swiadectwa ukonczenia studiow podyplomowych z zakresu
zarz^dzania albo swiadectwa ukonczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz^dzania
oswiat^.
6. Poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopi? dokumentu
potwierdzaj^cego znajomosc j?zyka polskiego, o ktorym mowa w ustawie z dnia
7 pazdziemika 1999 r. o j?zyku polskim (Dz. U . z 2011 r. poz. 224 ze zm.) - w przypadku
cudzoziemca.
7. Poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopi? zaswiadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym.
8. Oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy si? post^powanie o przest^pstwo
scigane z oskarzenia pubiicznego lub post^powante dyscypliname.
9. Oswiadczenie, ze kandydat nie by! skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne
przest^pstwo lub umyslne przest^pstwo skarbowe.
10. 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 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny fmansow publicznych (Dz.
U . z 2017 r. poz. 1311).
11. Oswiadczenie o dopelnieniu obowiezku, o ktorym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z
dnia 18 pazdziemika 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 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoly urodzonego przed
dniem 1 sierpnia 1972 r.
12. Poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopi? aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego, lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela.
13. Poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopi? karty oceny pracy lub
oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
14. Oswiadczenie, ze kandydat nie byl prawomocnie ukarany kare dyscypliname, o ktorej
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U .
z 2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyzszym (Dz. U . z 2016 r. poz. 1842, ze zm.) - w przypadku nauczyciela i
nauczyciela akademickiego.
15. Oswiadczenie, ze kandydat ma peine zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni
praw publicznych.
i n . Sposob i termin skladania ofert
1. Nie dopuszcza si? skladania ofert w postaci elektronicznej.

2. Oferty nalezy skladac w zamkni^tych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata
oraz dopiskiem: „ Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkofy Podstawowej N r 3
w Hajnowce ul. Dzialowa 1, 17-200 Hajnowka", w terminie do 13 kwietnia 2018 r. do godziny
15.00, w Sekretariacie Urz^du Miasta Hajndwka, pokoj 219 lub za posrednictwem poczty na
adres: Urz^d Miasta Hajn6wka, ul. A.Zina 1,17-200 Hajnowka.

IV, Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powoiana przez Burmistrza Miasta Hajnowka.
O terminie i miejscu prowadzenia post^powania konkursowego kandydaci zostane powiadomieni
pisemnie na podany adres zwrotny.

BU

Z A R Z A D Z E N I E Nr^.?/18
Burmistrz Miasta Hajnowka
z dnia M^.'inmiX, 2018 r.
w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1 w
Hajndwce

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zwiezku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku Prawo o^wiatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporzedzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na
stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkofy podstawowej, publicznej szkofy
ponadpodstawowej lub publicznej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r.
Nr 1587) zarze^zam co nast?puje:

§1
1. Oglaszam konkurs w celu wylonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1 w
Hajnowce z siedzibe ul. Wladystawa Jagielty 7, 17 - 200 Hajnowka.
2. Tresc ogloszenia stanowi zatecznik do niniejszego zarzedzenia.
§2
Ogloszenie o konkursie podlega zamieszczeniu na tablicy ogloszen w siedzibie Urz^du Miasta
Hajn6wka, na stronie Urz^du Miasta Hajnowka i Biuletynie Informacji Publicznej Urz^du Miasta
Hajnowka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oswiaty w Biafyrostoku.
§3
Zarzedzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jerzy Sirak

/ v Sirak

Zalqcznik do
Zarz^dzenia Nr
Burmistrza Miasta Hajnowka
zdnia?'.^. marca 2018 r.
Burmistrz Miasta Hajnowka
oglasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora
Przedszkola Nr 1 w Hajnowce ul. Wladyslawa Jagielly 7,17-200 Hajndwka

I . Wymagania niezbfdne
Kandydat na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Hajnowce winien spelniac
wymagania okreslone w rozporz^dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w
sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac osoba zajmujqca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej
szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placowce (Dz. U . z 2017 r. poz.1597), tj.
I . Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej i publicznej
szkoly ponadpodstawowej, zwanych dalej "szkoiami", oraz publicznej placowki moze zajmowac
nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ktory spelnia Iqcznie nast^puj^ce wymagania:
1) posiada wyksztalcenie wyzsze i tytul zawodowy magister, magister inzynier lub
rownorz^dny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placowce;
2) ukonczyl studia wyzsze lub studia podyplomowe, z zakresu zaiz^dzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarz^dzania o^wiat^ 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) C O 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
ostataich czterech lat pracy w szkole wyzszej
- przed przyst^pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o ktorym
mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe, jezeli nie
przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spelnia warunki zdrowotne niezb?dne do wykonywania pracy na, stanowisku
kierowniczym;
6) ma peln^ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni praw publicznych;
7) nie byl prawomocnie ukarany kar^ dyscyplinam^, o ktorej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U . z 2017 r. poz. 1189), a w przypadku
nauczyciela akademickiego - kar^ dyscyplinam^, o ktorej mowa w art. 140 ust. I ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U . z 2016 r. poz. 1842, ze zm.),
oraz nie toczy si? przeciwko niemu post^powanie dyscypliname;
8) nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przest^pstwo lub umyslne
przest^pstwo skarbowe;
9) nie toczy si? przeciwko niemu post?powanie o przest^pstwo scigane z oskarzenia
publicznego;
10) 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 gmdnia 2004 r. o
odpowiedzialnosci za namszenie dyscypliny finansow publicznych (Dz. U . z 2017 r. poz.
1311);
11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomosc j?zyka polskiego poSwiadczon^ na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 7 pazdziemika 1999 r. o j?zyku polskim (Dz. U . z
2011 r. poz. 224 ze zm.).
2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyj^tkiem przedszkola specjalnego, oraz
stanowisko dyrektora publicznej szkoly podstawowej, z wyj^tkiem szkoly podstawowej specjalnej,
moze zajmowac rownieZ nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ktory:
1) posiada wyksztalcenie wyi;sze i tytul zawodowy licencjat, inzynier lub r6wnorz?dny, oraz
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w
danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
2) spelnia wymagania okreslone w pkt 1 ppkt 2-11.
3. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly i publicznej placowki oraz
zespohi publicznych przedszkoli, publicznych szkol lub publicznych placowek moie zajmowac
osoba nieb?dqca nauczycielem, ktora spelnia Iqcznie nast^puj^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 ( E F T A ) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wyksztalcenie wyzsze i tytul zawodowy magister, magister inzynier lub
r6wnorz?dny;
3) posiada co najmniej pi?cioletni staz pracy, w tym co najmniej dwuletni sta5: pracy na
stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy si? przeciwko niej post?powanie o przest?pstwo scigane z oskarzenia publicznego
lub post?powanie dyscypliname;
5) spelnia wymagania okreslone w pkt 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.
4. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i publicznej placowce oraz
zespole publicznych przedszkoli, szkol lub placowek moze zajmowac TovmiQt:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagaj^cym
kwalifikacji pedagogicznych w urz?dzie organu administracji rzqdowej, kuratorium oswiaty,
Centrum Edukacj i Artystycznej, Centralnej Komisj i Egzaminacyj nej i okr?gowych
komisjach egzaminacyjnych, lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiqzku
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 rozporz^dzeniu, z wyj^tkiem wymogu posiadania co najmniej
dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
11. Wymagane dokumenty
1. Uzasadnienie przyst^pienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju
szkoly,
2. Zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj^cy w szczegolnosci informacj?
o:
- stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby
nieb^decej nauczycielem.
3. Oswiadczenie zawierajece nast^pujece dane osobowe kandydata;
- imi? (imiona) i nazwisko,
- dat? i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).
4. Poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie dokumentow
potwierdzajecych posiadanie wymaganego stazu pracy, o ktorym mowa w pkt 2: swiadectwa
pracy, zaswiadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzajece okres zatrudnienia.
5. Poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentow
potwierdzajecych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukonczenia
studi6w wyzszych lub swiadectwa ukonczenia studiow podyplomowych z zakresu
zarzedzania albo swiadectwa ukonczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzedzania
oswiate.
6. Poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopi? dokumentu
potwierdzajecego znajomosc j?zyka polskiego, o ktorym mowa w ustawie z dnia
7 pazdziemika 1999 r. o j?zyku polskim (Dz. U . z 2011 r. poz. 224 ze zm.) - w przypadku
cudzoziemca.
7. Poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopi? zaswiadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym.
8. Oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy si? post^powanie o przest^pstwo
scigane z oskarzenia publicznego lub post^powanie dyscypliname.
9. Oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne
przest^pstwo lub umyslne przest^pstwo skarbowe.
10. Oswiadczenie, ze kandydat nie by! karany zakazem petnienia ftmkcji zwiezanych 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 finansow publicznych (Dz.
U.z2017r.poz. 1311).
11. Poswiadczone przez kandydata za zgodnoSc z oryginalem kopi? aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela.
12. Poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopi? karty oceny pracy lub
oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
13. Oswiadczenie, ze kandydat nie byl prawomocnie ukarany kare dyscypliname, o ktorej
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U .
z 2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyzszym (Dz. U . z 2016 r. poz. 1842, ze zm.) - w przypadku nauczyciela i
nauczyciela akademickiego.
14. Oswiadczenie, ze kandydat ma peine zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni
praw publicznych.
n i . Sposob i termin skladania ofert
1. Nie dopuszcza si^ skladania ofert w postaci elektronicznej.
2. Oferty nalezy skladac w zamkni^tych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata
oraz dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1 w
Hajnowce ul. Wladyslawa Jagielfy 7,17-200 Hajnowka", w terminie do 13 kwietnia 2018 n do
godziny 15.00, w Sekretariacie Urz^du Miasta Hajnowka, pokoj 219 lub za posrednictwem
poczty na adres: Urz^d Miasta Hajnowka, ul. A.Zina 1,17-200 Hajnowka.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Burmistrza Miasta Hajnowka.
O terminie i miejscu prowadzenia post^powania konkursowego kandydaci zostane powiadomieni
pisemnie na podany adres zwrotny.
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