
Z A R Z ^ D Z E N I E N R 440/18 
W 6 J T A G M I N Y W Y S Z K I 
z dnia 10 kwietnia 2018 r. 

w sprawie ogioszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej 
im. Jana Pawla I I w Wyszkach 

Na podstawie art. 26 ust.l i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz^dzie gminnym (Dz. U . z 2017 r. poz. 1875 i 2233 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 63 
ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oswiatowe (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 59, 949 i 2203) 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. poz. 1587) 
zarz4dzam, co nast^puje: 

§ 1 

1. Oglasza si? konkurs wcelu wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoly 
Podstawowej im. Jana Pawla I I w Wyszkach. 

2. Tres6 ogioszenia o konkursie zawarta jest w zal^czniku do niniejszego zarz^dzenia. 

§ 2 

Post^powanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami okreslonymi 
w rozporz^dzeniu 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). 

§ 3 

Ogloszenie o konkursie zamieszcza si? na stronie intemetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Wyszki, na tablicy ogloszen Urz?du Gminy Wyszki oraz na stronie 
intemetowej Kuratorium Oswiaty w Biatymstoku. 

§ 4 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

mgr mz. mriuhz razeniewski 



Zat^cznik do zarz^dzenia Nr 440/18 
W6jta Gminy Wyszki 

zdnia 10 kwietnia2018 r. 

O G L O S Z E N I E O KONKURSIE 

W6jt Gminy Wyszki 
ogiasza konkurs na liandydata na stanowisko dyrektora 

Szkoty Podstawowej im. Jana Pawla I I w Wyszliach 

Organ prowadz^cy szkol^: Gmina Wyszki, ul. Piorkowska 2, 17-132 Wyszki 

Nazwa i adres'szkoty, kt6rej dotyczy konkurs: 
Szkola Podstawowa im. I I Jana Pawla I I w Wyszkach, adres: ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki 

1. Do konkursu moze przyst^pic osoba, ktora 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 publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole 
ponadpodstawowej oraz publicznej placowce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597). 

2. Oferty osob przyst^puj^cych do konkursu, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporz^dzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na 
stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej, publicznej 
szkoiy ponadpodstawowej lub publicznej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej 
(Dz. U . z 2017 r. poz. 1587) powinny zawierac: 
1) uzasadnienie przyst^pienia do konkursu wraz zkoncepcjq funkcjonowania irozwoju 

Szkoly Podstawowej im. Jana Pawla I I w Wyszkach; 
2) 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^ej nauczycielem; 
3) oswiadczenie zawierajqce nast^pujqce 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 dokument6w 
potwierdzaj^cych posiadanie wymaganego stazu pracy, oktorym mowa wpkt2, 
swiadectwa pracy, zaswiadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzaj^ce 
okres zatrudnienia; 

5) poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginatami kopie dokumentow 
potwierdzaj^cych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, wtym dyplomu ukohczenia 
studiow wyzszych lub swiadectwa ukonczenia studiow podyplomowych z zakresu 
zarz^dzania albo swiadectwa ukonczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzqdzania 
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. Nr 43, poz. 224 ze zm.) 
- w przypadku cudzoziemca; 

7) poswiadczonq 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 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 finans6w 
publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1311 zpozn.zm.); 

11) oswiadczenie o dopelnieniu obowi^zku, o ktorym mowa wart. 7 ust. 1 i 3austawy 
zdnia 18 pazdziemika 2006 r. oujawnianiu informacji o dokumentach organow 
bezpieczenstwa panstwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych dokumentow (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2186 zpozn. zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.; 

12) poswiadczon^ przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopi? aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela; 

13) poswiadczon^ 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 by! karany 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 ze zm.) lub wart. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 
o szkolnictwie wyzszym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z pozn. zm.) - w przypadku 
nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 

15) oswiadczenie, ze kandydat ma peln^ zdolnosc do czynno^ci prawnych i korzysta 
w petni z praw publicznych. 

3. Oferty nalezy skladac w zamkni^tych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 
"Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jana Pawla 
I I w Wyszkach", w terminie do dnia 27.04.2018 r. do godz. 15**" na adres: Urz^d Gminy 
Wyszki, ul. Piorkowska 2, 17-132 Wyszki 
W przypadku przeslania oferty listem poleconym liczy si? data dor?czenia przesylki do 
sekretariatu Urz?du Gminy Wyszki. 

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Wojta Gminy Wyszki. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia post^powania konkursowego kandydaci zostan^ 
powiadomieni pisemnie. Na zqdanie W6jta Gminy kandydat obowigzany jest przedstawic 
oryginaly dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed 
przyst^pieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do post?powania konkursowego 
komisja konkursowa ma prawo z^dac przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub 
innego dokumentu potwierdzajqcego jego tozsamosc oraz posiadane obywatelstwo. 

5. Szczegolowe informacje dotycz^ce konkursu 'mozna uzyskac w Urz?dzie Gminy Wyszki tel. 
85 7305878 lub 85 7305879. 

mcir m. WariuszKorzeniewski 


