
Z A R Z 4 D Z E N I E NR 4.2018 

WOJTA GMINY S O K O L Y 

z dnia 14 marca 2018 r. 

w sprawie ogloszenia konkursu na dyrektora Szkoly Podstawowej w Bruszewie 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oswiatowe (Dz. 
U . z 2017 r. poz. 59 z p6zn. zm.) oraz § 1 rozporzqdzenia 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. poz. 1587) zaizqdzam, 
CO nast̂ puje: 

§ 1. Ogiaszam konkurs na dyrektora Szkoly Podstawowej w Bruszewie. 

§ 2. Ogloszenie o konkursie na stanowisko, o ktorym mowa w § 1 stanowi zal^znik do 
niniejszego zarz^dzenia. 

§ 3. Ogloszenie o konkursie zamieszcza si? w Biuletynie Informacji Publicznej Urz^du 
Gminy Sokoly, na urz^dowej tablicy ogloszeh oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Kuratorium Oswiaty w Bi^ymstoku. 

§ 4. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zatqcznik 

do Zarzqdzenia Nr 4.2018 

Wojta Gminy SokoJy 

z dnia 14 marca 2018 r. 

OGLOSZENIE O KONKURSIE 

Wojt Gminy Sokoly ogiasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoty Podstawowej 
w Bruszewie 

I . Do konkursu moze przyst^pic osoba, kt6ra spelnia 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 poszczegolnych typach publicznych szkot i rodzajach publicznych placowek (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1597). 

1. Stanowisko dyrektora publicznej szkolv podstawowei moze zajmowac nauczyciel mianowany 
lub dyplomowany, ktory spelnia Igcznie nast̂ puiace wymagania: 

n Dosiada wvksztalcenie wvzsze i tvtul zawodowv maeister. maeister inzvnier lub 
rownorzednv oraz przveotowanie pedaeoeiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placowce; 

2) ukonczvl studia wvzsze lub studia podvolomowe z zakresu zarzadzania lab kurs 
kwalifikacvinv z zakresu zarzadzania oswiatq, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placowek 
doskonalenia nauczycieli; 

3) DOsiada co naimniei piecioletni staz pracv pedaaoeicznei na stanowisku nauczyciela lub 
pi^cioletni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; 

4) uzyskal: 
a) CO naimniej dobr̂  ocen? pracy w okresie ostatnich pieciu lat pracy lub 
b) Dozvtvwna ocene dorobku zawodoweso w okresie ostatnieeo roku albo 
ĉ  w nrzvnadku nauczvciela akademickiego - pozytywn^ ocen? pracy w okresie ostatnich 

czterech lat pracy w szkole wyzszej 
- przed przyst̂ pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora; 
5) spelnia warunki zdrowotne niezbedne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 
6) ma petna zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z petni praw publicznych; 
7) nie byl prawomocnie karany kara dyscyplinama, ktorej mowa w art.76 ust 1. ustawy z dnia 

26stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189), a w przypadku nauczyciela 
akademickiego - kara dyscyphnama, o ktorej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -
Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (Dz. U . z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz nie toczy si? przeciwko niemu 
post̂ powanie dyscypliname; 

8) nie by} skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przest̂ pstwo lub umyslne przest̂ pstwo 
skarbowe; 

9) nie toczy si^ przeciwko niemu post^powanie o przestepstwo scigane z oskarzenia publicznego; 
10) nie by! karany zakazem pelnienia fijnkcji 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 fmansow publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311); 

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znaiomosc i?zyka polskiego poswiadczona na zasadach 
okreslonych w ustawie z dnia 7 pazdziemika 1999 r. o j^zyku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, 
z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz.60). 

2. Stanowisko dyrektora szkoty podstawowej moze zajmowac rowniez nauczyciel mianowany lub 
dyplomowany, ktory: 

1) posiada wyksztalcenie wyzsze i tvtul zawodowv licenciat, inzvnier lub rownorzednv, oraz 
przygotowanie pedagogiczne t kwalifikacie do zaimowania stanowiska nauczyciela w danej szkole oraz 

2) spelnia wymagania okreslone w § 1 pkt. 2-11 cytowanego rozporzqdzenia. 



3. Stanowisko dvrektora szkotv moze zajmowac osoba nieb^d^ca nauczycielem, ktora 
speinia t^cznie nast^puj^ce wymagania: 

\ ) posiada obvwatelstwo oolskie, z tym tc wvmoe ten nie dotvczv obvwateli paristw 
cztonkowskich Unii Europeiskiej, pahstw czJonkowskich Europeiskiego Porozumienia 
o Wolnvm Handlu - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej; 

2) posiada wyksztaicenie wyzsze i tytut zawodowy magister, magister inzynier lub 
rownorz^dny; 

3) posiada co najmniej pi^cioletni staz pracy, w tym co najmniej dwuletni staz pracy na 
stanowisku kierowniczym; 

41 nie toczv sie nrzeciwko niei postepowanie o przest^pstwo scigane z oskarzenia 
publicznego lub post^powanie dyscypiinarae; 

5) speJnia wymagania okreslone w § 1 pkt 2, S, 6, 8, 10 i 11 rozporz^dzenia. 
4. Stanowisko dyrektora w szkole moze zajmowac rowniez 
11 nauczvciel mianowanv lub dvplomowanv zatrudnionv na stanowisku wvmaeaiacvm 

kwalifikacii pedaeoeicznvch w urzedzie oreanu administracii rzadowei. kuratorium oswiatv. 
Centrum Edukacii Artvstvcznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okr^gowych 
komisji egzaminacyjnych, lub 

2) nauczvciel mianowanv .lub dvplomowanv urlopowanv lub zwolnionv z obowiazku 
swiadczenia pracv na podstawie przeoisow ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi^kach 
zawodovvych (Dz. U . z 2015 r., poz. 1881) 

- spelniaiacv wvmaeania okreslone w roznorzadzeniu: z wviatkiem wvmogu posiadania co 
najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 

11. Oferty osob przyst^puj^cych do konkursu powinny zawierac: 
1) uzasadnienie przyst^pienia do konkursu oraz koncepcj? funkcjonowania i rozwoju 

szkoly; 
2) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj^cego w szczegolnosci 

informacje o: 
a) stazu pracy pedaAOgicznej - w przypadku nauczyciela albo 
b) stazu pracv dydaktycznei - w przypadku nauczyciela akademickieso. albo 
c) stazu pracv. w tvm stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby 

nieb^dacei nauczycielem: 
3) oswiadczenie zawieraiace dane osobowe kandydata: 
a) imie fimiona") i nazwisko; 
b) date i mieisce urodzenia; 
c) obvwatelstwo: 
d) mieisce zamieszkania fadres do korespondencii): 
4) Doswiadczone przez kandvdata za eodnosc z orveinalem kopie dokumentow 

potwierdzaiacych posiadanie. wymasaneeo stazu pracy. o ktorym mowa w pkt 2. swiadectw 
pracv, zaswiadczeh o zatrudnieniu lub innych dokumentow potwierdzaj^cych okres 
zatrudnienia; 

5) poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginaiem kopie dokumentow 
potwierdzaiacych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukonczenia studiow 
v^zszych lub swiadectwa ukonczenia studiow podyptomowych z zalcresu zarz^dzania albo 
swiadectwa ukonczenia kursu kwalifikacyinego z zakresu zarzadzania oswiata; 

6) poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie dokumentu 
potwierdzajacego znaiomosc i^zyka polskiego, o ktorym mowa w ustawie z dnia 7 pazdziemika 
1999 r. o iezyku polskim - w przypadku cudzoziemca; 

7) poswiadczone przez kandvdata za zeodnosc z orveinalem kopie zaswiadczenia 
lekarskieeo o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym; 

8) oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy sie 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 byl karany zakazem petnienia funkcji zwi^anych 
z dysponowaniem srodkami publicznymi, o ktorych 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 szkoly urodzonego przed dniem 1 sierpnia 
1972 r.; 

12) poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela; 

13) poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie karty oceny lub oceny 
dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 

14) oswiadczenia, ze kandydat nie byl prawomocnie ukarany kar^ dyscyplinam^, o ktorej 
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 
1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym - w przypadku nauczyciela i 
nauczyciela akademickiego; 

15) oswiadczenie, ze kandydat mapetn^ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni 
praw publicznych. 

I I I . Nie dopuszcza si? sktadania ofert w formie elektronicznej. 

IV. Ofertv nalezv skladac w zamknietych kopertach z podanym adresem zwrotnym 
i dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Szkoly Podstawowej w Bruszewie", w terminie do dnia 
30 marca 2018 r. do godziny 15 00, naadres: Urz^d Gminy Sokoly, ul. Rynek Mickiewicza 10, 
18-218 Sokoly (pokoj nr 12-sekretariat). 

V . O terminie i miejscu przeprowadzenia post^powania konkursowego kandydaci zostan^ 
powiadomieni indywidualnie na podany adres zwrotny. 


