ZARZADZENIE Nr 2212019
w6TTl GMINY BIELSK PODLASKT
z dnia L3 marca 2019 r.
w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko
Dyrektora Szkoty Podstawowej im. Jana Pawla II w X,ubinie KoScielnym

'

Na podstawie art. 26 ust. I i art.30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorzqdz\e gminnym (Dz.tJ.22018 r. poz. 994, 1000, 1349,1432 i 2500),
art.63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia20l6 r. - Prawo oSwiatowe (Dz.U. 22018
r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2203, 2245) oraz $ 1 Rozporzqdzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu
stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly
podstawowej, publicznej szkoly ponadpodstawowej lub publicznej placowki oraz
trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.220.17 r. poz. 1587) zarzydzam, co

na

nastgpuje:

$ 1. Oglaszamkonkurs w celu wylonienia kandydatana stanowisko Dyrektora
Szkoly Podstawowej im. Jana Pawla II w tr-ubinie Ko5cielnym, tr ubin
Ko6cielny 40, 17 -I00 Bielsk Podlaski.
$ 2. Tre56 ogloszenia o konkursie, o kt6rym mowa
niniej sze g o zar zqdzeni a.

w $ 1 stanowi zalqcznik

do

$ 3. Ogloszenie o konkursie zamieszcza sig na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Bielsk Podlaski, na tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy Bielsk
Podlaski orazna stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium OSwiaty w
Bialymstoku.
$ 4. Zarzqdzenie wchodzi

w 2ycie z dniem podpisania.

Zalqcznik do Zarz4dzenia Nr 2212019
W6jta Gmiriy Bielsk Podlaski z dnia 13 marca

201.9 r.

OGI-OSZENIE O KOI{KURSIE

W6jt Gminy Bielsk PbOtaski
ogNasza konkurs na

kandvdnta na stanowisko

Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jana Pawla II w tr ubinie KoScielnvm

I.

Organ prowadz4cy szkolg:
Gmina BielskPodlaski, ul. Mickiewic:za 46, 17-I00 Bielsk Podlaski

II.

Nanva i adres szkoly, kt6rej dotyczy konkurs:
Szkola Podstawowa im. Jana Pawla J,I * tr ubinie Ko6cielnym, tr-ubin
KoScielnv 40. 17 -100 Bielsk Podlaski"'

III.

Wymagania wobec kandydat6w: ,,,
1. Stanowisko dyrektora publicznej szfoly podstawowej, zgodnie z
Rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narqdowej z dnia 11 sierpnia20lT r.
w sprawie wymagari, jakim powinna. . odpowiada6 osoba zajmuj1ca
stanowisko dyrektota oraz inne stanowjsko kierownicze w publicznym

przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole
ponadpodstawowej oraz publicznej plac6wce (Dz.U . 2 20 17 r. poz. 1 597),
mo2e zajmowal nauczyciel mianowany lub dyplomowany, kt6ry spelnia
N.qcznie nastgpuj 4ce wymag anra:
1) posiada wyksztalcenie v,ryZsze i tytul zawodowy magister, magister

inhynier

lub r6wnorzgdny, oraz .'p:zygotowanie pedagogiczne i

kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczycielaw danej szkole;
2) ukoriczyl studia vrry Zsze lub studia podyplomowe, z zal<r esu zarzqdzania
albo kurs kw'alifikacyjny z zaI<resul z4rzqdzania oSwiat4 prowadzony
zgodnie zprzepisami w sprawie plac6wek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pigcioletni staLp,tacy pedagogicznej na stanowisku
nauczyciela lub pigcioletnt staL pracy dydaktycznej na stanowisku
nauczy ciel a akademi cki e go ;

4) uzyskal:
a) co najmniej dobr4 oceng pracy w okresie ostatnich pigciu lat pracy
lub

b) pozytywnQ oceng d robku zawodowego o okresie ostatniego roku
albo

c) w przypadku

nauczyciela akademicliego - pozytywn? oceng praay
w okresie ostatnich czterechlatpracy w szkole wylszej

- przed przystilpieniem

do konkursu na stanowisko dyrektora, a w
przypadku, o kt6rym mowa w art. 63 ust. lr i 12 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (Dz.u. z 201g r. poz. 996 z poLn.
zm.), jeheli nie przeprowadzono konkursu
przed, powierzeniem

-

stanowiska dyrektora;

,"

5) spelnia warudki zdrowotne nrezbgdne do wykonywania pracy na
',i"

stanowisku kierownic zym:
6) ma peLnq zdolnoS6 do czynno6ci pr'a*nych i korzysta z peLni praw
publicznych;
7) nie byl prawomocnie ukarany kar4 dyscyplinarn4, o kt6rej mowa w art.
76 ust. 1 ustawy z dnia26 stycznia rg8/. r. Karta Nauczyci era (Dz.IJ.
-

z

r.

poz. 967 z poLn. zm),' a w przypadku nauczyciera
akademickiego -karq dyscyplinarnq, o kt6rej mowa w art. 276 ust. 1
ustawy zdnia20lipca2018 r. -Prawo o szkolnictwie wyZszyminauce
(Dz.rJ. z 2018 r. poz. 1668 z poLn. zm.) oraz nie toczy sig przeciwko
2018

niemu postgpowanie dyscyplinarne;
8) nie byL skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przestgpstwo lub
umySlne przestgpstwo skarbowe;
9) nie toczy sig przeciwko niemu postgpowanie o przestgpstwo lcigane z
,:. j
oskarzenia publicznego;

10) nie byl karany zakazem petnienia funkcji

zwiEzanych z
dysponowaniem srodkami publicznynr, o kt6rym mowa w art. 31 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2a04 r. o odpowiedzialnoSci za
naruszenie dyscypliny finans6w public inych (Dz.IJ. 2 201g r. poz. 1 45g
z poLn. zm.);
l1) w przypadftu cudzoziemca - posiada znajomos6 jgzyka polskiego
podwiadczonqna zasadach okreilonych w ustawie z dniaT pu1dziernika
1999 r. o jgzyku polskim (Dz.rJ. z20rg r. poz. 931 zpohn. zm.).
2. stanowisko dyrektora publicznej szkoly, podstawowej moz
e zajmowac
r6wniez nauczy ciel mianowany lub dyplor4ow any, ktory:
1) posiada wyksztahcenie v,ryhsze i tyul zawodowy licencjat, inzynier lub
r6wnorzgdny, oraz przygotowanie pbdago giczne i kwalifikacie do
zajmowania stanowiska nauczyciela w'danej szkole podstawo wej-, oraz
2) spelnia.vqvmagania okreslone w pkt tr.ppkt 2-11,
3. Stanowisko dyrektora w publicznej szkore mo?e zajmowal
r6wnie2:
.-'.

r) nauczyciel

mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku

wymagajqcym kwalifikacji pedagogi cznych w urzEdzie organu
administracji rzqdowej, kuratorium.t oswiaty, Centrum Edukacji
Artystycznej, centralnej Komisji':Egzaminacyjnej i okrggorvych

komisj ach egzaminacyjnych, lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwoln iony z
obowi4zku Swiadczeniapracy na podsteiwie przepis6w ustawy z dnia23
maja 9 9 I r . o zwiqzkach zaw o dollrych, (Dz.IJ . z 20 \ 9 r . p oz. 263 z poLn.
zm.)
1,

-

spelniaj?cy wymagania okredlone w rozporzqdzeniu, z vrryjqtkiem wymogu
posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku
zawodowego.

4.

Stanowisko dyrektorapublicznej szkoly mohe zajmowa( osoba niebgd4ca
nauczy cielem, kt6ra spelnia L}cznie nastqpui
4ce wymag ania:

1) posiada obywatelstwo polskie,

z tym Le lvym6g ten nie

dotyczy
paristw
czlonkowskich Europejskiego Porbzumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konfederacj i Szwaj carskiej ;
2) posiada wyksztalcenie wy2sze i ty.tul zawodo magister inzynier lub
r6wnorzgdny;
3) posiada co najmniej pigcioletni stazpracy, w tym co najmniej dwuletni
staZ pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy sig przeciwko niej postgpowanie o przestgpstwo {cigane z
o skarzeni a publicznego lub postgpowanie dyscyplinarne
;
5) spelnia wymagania okreslone w pkt 1 ppkt2,5, 6, g, 10 i 11.

obywateli paristw czlonkowskich Unii Europejskiej

IV.

Wymagane dokumenty:
1. oferty kandydat6w przystgpuj4c5rc(r'do konkursu z g 1 ust. 2 pkt 4
Rozporzqdzenia Ministra Edukacji'Narodowej z dnia ll sierpnia
2017 r. w sprawie regulaminu ko.nkursu na stanowisko dyrektora
publicznego przedszkora, publicznej szkoly podstawowej,
publicznej szkoly ponadpodstawowej lub publi cznej plac6wki oraz
trybu pracy komisji konkursowei (Dz.u. z 2017 r. poz. 15g7)
powinny zawieral
a) uzasadnienie przystqpienia do konkursu oraz koncepcjg
funkcjonowania i rozwoju Szkoly podstawowej im. Jana
Pawla II w tr ubinie KoScielnvm.

b) zyciorys

z opisem przebiegu.fracy zawodowej, zawierajqcy w
szczeg6InoSci informacj g o :
- stazupracy pedagogicznej -.w przypadku nauczyciela albo
przypadku nauczyciela
staiu praay dydaktycznej
akademickiego albo
- stahuptacy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym
w przypadku osoby niebgd4cej nauczycielem,
c) oSwiadczenie zawierajqce dane osobowe kandydata:
:
- imig (imiona) i nazwisko
- datg i miejsce urodzenia
- obywatelstwo
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
d) poSwiadczone przez kandydata za zgodnoSd z oryginalem
dokument6w pbtwierdzajqcych posiadanie
wyrfiaganego stazu pracy, o'kt6rym mowa w lit. b: Swiadectw
pracy, zalwiadczen o zatrudnieniu lub innych dokument6w
p otwi erdz aj qcy ch okre s zatrudnienia,
e) PoSwiadczone przez kandydata za zgodno6d z oryginat.em
dokument6w potwierdzajqcych posiadanie
wymaganego v,ryksztalcenra, w tym dyplomu ukofczenia

-

w

-

'

kopie

kopie

studi6w v,ry2szych

lub

S*iadectwa ukofczenia studi6w
podyplomowych z zakresu zarzqdzania albo Swiadectwo
ukoriczenia kursu kwalifikacyjnego z zak.resu zarzqdzania

f)

o6wiat4,

,' ''

po Swiadc zonq przez kandydat a za zgodno 56 kopi g dokumentu

potwierdzaj4cego znajomofip jgzyka polskiego, o kt6rym
mowa w ustawie z dnia 7.'pu2dziennika 1999 r. o jgzyku
polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 93I ze zm.) - w przypadku

g)

h)

i)

cudzoziemca,
poSwiadczonq przez kandydata za zgodnoSd z oryginalem
kopig zalwiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazah
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczYm.
o6wiadczenre, 2e przeciwko kandydatowi nie toczy sig
postgpowanie o przestgpstwo Scigane z oskarzenia
publicznego lub postgpowanie dyscyplinarne,
oSwiadczenie, 2e kandydat' nie byl skazany prawomocnym
wyrokiem za umySlne przegtgpstwo lub umy6lne przestgpstwo
skarbowe

)

j)

oswiadczenie, Le kandydat nie byl karany zakazempelnienia
funkcji zwiqzanych z dysponowaniem srodkami public znymi,
o kt6rych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dtia 17 grudnia

2004

r. o

odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny
finans6w publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459 z poLn.
Zffi),
k) oswiadczenre o dopelnieniu obowi qzkt,o kt6rym mowa w art.
7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 paldziemika 2006 r. o

ujawnianiu informacji o dokumentach organ6w
bezpieczefistwa paristwa z lat 1944-1990 oruz tresci tych
dokument6w (Dz.U z 201.7 r. poz. 2f86 z poLn. zm.) w
przypadku kandydata

na

dyrektora publicznej

szkotry

urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.,
1) poswiadczonq przez kandydata za zgodnos6 z oryginalem
kopig aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub
dyplomowanego - w przypadku nauczy ciela,
m)poswiadczonq przez kandydata za zgodnos6 z oryginaLem
kopig karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w
przyp adku nauczy ciela i nauczy c i e I a akademi cki e g o,
n) odwiadczenie, Lekandydat nie byl prawomocnie ukarany kar4
dyscyplin u^4, o kt6rej mowa w art. 7 6 ust. 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyci eIa(Dz.rJ. z20lg r. poz.967
zp62n. zm.) lub w art. 276 ust.l ustawy z dnia20Iipca2O1g
r. - Prawo o szkolnictwie wyhszym i nauce (Dz.u. z 207g r.
poz. 1668 z p62n. zm.) w przypadku nauczyciela i
nauc zy crel a akademi cki e go,

o) oswiadczenie, 2e kandydat ma petrn? zdolnos6 do czynnosci
prawnych i korzysta zpehni praw publicznych.

V.
1.

2.

Informacja o sposobie i terminie skladania ofert:
oferty nalezy sklada6 osobi6cie lub drog4 pocztowq w zamknigtej
kopercie z podanym adresem do korespondencji zwrotnej oraz
numerem telefonu w terminie do dnia 29 marca 2019 r. do eodz. 15.00
w Biurze Podawczvm urzedu Gminy Bielsk podlaski,
ul. Mickie*icru 46. 17-100 Bielrk podlaski, , dopiskie-r ,,Konlcurs
na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoty podstawowej
im. Janq Pawla II w tr ubinie Koicielnym".
Dopuszcza sig skladanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonej

kwalifikowanym podpisem

elektronic

znym albo

podpisem

3.

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (z elektronicznymi kopiami
dokument6w wymaganych jako zaLqcznik do oferty).
Decyduje data wptywu oferty do Urzgdu Gminy Bielsk Podlaski.

Oferty, kt6re wplyn4 po wyzej wymienionym terminie nie

bEdA

rozpatrywane.

VI.

Informacja o sposobie powiadamiania kandydat6w
1. Konkurs na kandydatana stanowiskp Dyrektora szkoly Podstawowej
im. Jana Pawla II w tr ubinie KoScielnym przeprowadzi komisja

2.

konkursowa powolanaprzez W6jta Gminy Bielsk Podlaski. O terminie
i miejscu przeprowadzenia postgpowania konkursowego kandydaci
zostan1 powiadomieni indywidualnie w formie pi semnej .
Szczeg6lowe informacje dotycz1ce konkursu mo2na uzyska6
w lJrzqdzie Gminy Bielsk Podlaski, tel. (85) 730-68-51.

