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Zat^cznik do Zarz^dzenia Nr 5/20 
Wojta Gminy Rutki 

z dnia 05 lutego 2020 r.

OGLOSZENIE O KONKURSIE

Wojt Gminy Rutki ogtasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 
Szkoly Podstawowej w Rutkach im. 2- go Putku Ulanow Grochowskich

Organ prowadz^cy szkoi?:
Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7,18-312 Rutki-Kossaki 

Nazwa i adres szkoly, ktorej dotyczy konkurs;
Szkoia Podstawowa w Rutkach im. 2-go Pulku Ulanow Grochowskich, ul. 11 Listopada 
7A, 18-312 Rutki-Kossaki.

I. Do konkursu moze przyst^pic osoba, ktora spelnia wymagania okreslone 

w rozporz^dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. wsprawie 
wymagah, jakim powinna odpowiadac osoba zajmuj£^ca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, 
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placdwce (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1597 oraz z 2019 r. poz. 1661):

1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ktdry 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) ukonczyt studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie
lub studia podyplomowe, z zakresu zarz^dzania 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) co najmniej bardzo 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 uczelni

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 (Dz. U 
z 2019 r. poz. 1148, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1078, poz. 1680, poz. 
1681, poz. 1818, poz. 2197 i poz, 2248), jezeli nie przeprowadzono konkursu - przed 
powierzeniem stanowiska dyrektora,



5) spetnia 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 ilia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U z 2019 r. poz. 2215), 

a w przypadku nauczyciela akademickiego - kar^ dyscyplinam^, o ktorej mowa 
w art. 276 ust.l ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85), oraz nie toczy si^ przeciwko niemu post^powanie 

dyscypliname;

8) nie by! skazany prawomocnym wyrokiem za umysine 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 zwi^anych z dysponowaniem srodkami 
publicznymi, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz.1440, poz. 1495 i poz. 2473);

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomosc j?zyka polskiego po^wiadczon^ na 

zasadach okreslonych w ustawie z dnia 7 pazdziemika 1999 r. o j?zyku polskim (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1480), ukohczyl studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub 

jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tlumaczem 
przysi?glym j?zyka polskiego.

2. 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 danej szkole podstawowej, oraz

2) spelnia wymagania okre^lone w § 1 pkt 2-11 cytowanego wyzej rozporz^dzenia.

3. Osoba nieb?d^ca nauczycielem, ktora spelnia i^cznie nast^puj^ce wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym ze wymog ten nie dotyczy obywateli pahstw 

czlonkowskich Unii Europejskiej, pahstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wyksztalcenie wyzsze i tytul zawodowy magister, magister inzynier lub 
rownorz?dny;

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

4) nie toczy si? przeciwko niej post?powanie o przest?pstwo scigane z oskarzenia 
publicznego lub post?powanie dyscypliname;



II.

5) spetnia wymagania okreslone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 cytowanego wyiej 
rozporz^dzenia.

4. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany:

1) 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, lub

la) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym nii 
okreslone w pkt 1, na ktorym s^ realizowane zadania z zakresu oswiaty, w urz^dzie 

organu administracji rz^dowej, kuratorium oswiaty, Centrum Edukacji Artystycznej, 
Centralnej komisji Egzaminacyjnej i okr^gowych komisjach egzaminacyjnych, lub na 

stanowisku, na ktorym s^ realizowane zadania z zakresu oswiaty w urz^dzie organu 
administracji samorz^dowej, 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,

- spelniaj^cy wymagania okreslone w rozporzqdzeniu, z wyj^tkiem wymogu posiadania 
CO najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

Oferty osob przyst^puj^cych do konkursu powinny zawierad: 
a) uzasadnienie przyst^pienia do konkursu oraz koncepcji fimkcjonowania i rozwoju 

publicznego przedszkola, publicznej szkoly lub publicznej placowki;

b) 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;

c) oswiadczenie zawieraj^ce nast^puj^ce dane osobowe kandydata:
imi^ (imiona) i nazwisko, 
dat^ i miejsce urodzenia, 
obywatelstwo,
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

d) poswiadczonych przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentow 

potwierdzaj^cych posiadanie wymaganego stazu pracy, o ktorym mowa w lit, 
b: swiadectw pracy, zaswiadczenia o zatrudnieniu lub innych dokumentow 

potwierdzaj^cych okres zatrudnienia;

e) poswiadczonych przez kandydata za zgodnosc zoryginalem kopii dokumentow 
potwierdzaj^cych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, wtym dyplomu 
ukohczenia studiow pierwszego stopnia, studiow drugiego stopnia, jednolitych 
studiow magisterskich lub swiadectwa ukohczenia studiow podyplomowych, 
z zakresu zarz^dzania albo swiadectwa ukohczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu 
zarz^dzania oswiaty;



f) w przypadku cudzoziemca - poswiadczonej przez kandydata za zgodnosc 
z oryginatem kopii:

- dokumentu potwierdzaj^cego znajomo^c j^zyka polskiego, oktorym mowa wustawie
z7 pazdziemika 1999 r. o j^zyku polskim (Dz. U. z 2019r. poz. 1480), lub

- dyplomu ukonczenia studiow pierwszego stopnia, studiow drugiego stopnia lub
jednolitych studiow magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzaj^cego prawo do wykonywania zawodu thimacza przysi^gtego
j^zyka polskiego;

g) poswiadczonej przez kandydata za zgodnosc zoryginalem kopii zaswiadczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowniczym;
h) oswiadczenia, ze przeciwko kandydatowi nie toczy si^ post^powanie o przest^pstwo 

scigane z oskarzenia publicznego lub post^powanie dyscyplinarne;

i) oswiadczenia, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umy^lne 

przest^pstwo lub umyslne przest^pstwo skarbowe;

j) oswiadczenia, ze kandydat nie by! karany zakazem pelnienia funkcji zwi^zanych 

z dysponowaniem srodkami publicznymi, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 
pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny 
fmansow publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, poz. 1495 i poz. 2473);

k) oswiadczenia o dopelnieniu obowi^ku, o ktorym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy 

zl8 pazdziemika 2006r. oujawnianiu informacji odokumentach organow 
bezpieczenstwa panstwa zlat 1944-1990 oraz tresci tych dokumentow 

(Dz. U. z 2019r. poz. 430, poz. 399, poz. 447, poz. 534 i poz. 1571) - wprzypadku 
kandydata na dyrektora publicznej szkoly urodzonego przed dniem 1 sierpnia 

1972 r.:

l) poswiadczonej przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopii aktu nadania stopnia 

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

m) poswiadczonej przez kandydata za zgodno^d z orygin^em kopii karty oceny pracy 
lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela 

akademickiego;

n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oswiadczenia, ie kandydat 
nie byl prawomocnie ukarany kar^ dyscyplinam^, o ktorej mowa w art. 76 

ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) 
lub kar^ dyscypUnam^, o ktorej mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. - 
Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85);

o) oswiadczenia, ze kandydat ma peln^ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta 
w pelni z praw publicznych;

p) oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgod^ na przetwarzanie swoich danych 
osobowych zgodnie z Rozporz^dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi^zku



z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6Ine rozporz^dzenie o ochronie 
danych) (RODO) w celach przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoly 

Podstawowej w Rutkach im. 2-go Putku Ulanow Grochowskich.

III. Oferty nalezy skladac w zamkni^tych kopertach z podanym adresem zwrotnym 
i numerem telefonu oraz dopiskiem '*Konkurs na kandydata na stanowisko 
dyrektora Szkoly Podstawowej w Rutkach im. 2-go Pulku Ulan6w Grochowskich^’, 
w terminie do dnia 02 marca 2020 r. do godz. 15:00 na adres: Urz^d Gminy Rutki, 
ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki lub osobiscie w sekretariacie Urz^du 

Gminy Rutki (I pi^tro).
W przypadku przestania oferty Ustem poleconym Uczy si^ data dor^czenia przesylki do 

sekretariatu Urz^du Gminy Rutki. Oferty zlo^one po tym terminie nie b?d4 rozpatrywane.
Nie dopuszcza si^ sktadanie ofert w postaci elektronicznej.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Wojta Gminy Rutki. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia post^powania konkursowego kandydaci zostan^ 
powiadomieni telefonicznie i pisemnie listem poleconym.

Na z^danie Wojta Gminy kandydat obowi^zany Jest przedstawic oryginaly dokumentow, 
0 ktdrych mowa w ust. 2 lit. d - g, 1 i m. 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 
potwierdzaj^cego jego tozsamosc oraz posiadane obywatelstwo.

V. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z. art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) - dalej RODO, 
informujemy, ze:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 
18-312 Rutki-Kossaki.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych Osobowych: Urz^d Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 
7,18-312 Rutki-Kossaki lub za pomoc^ adresu: iod@gminarutki.pl.
3. Dane osobowe b^d^ przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoly 
Podstawowej w Rutkach im. 2-go Pulku Ulanow Grochowskich.
4. Dane osobowe b^d^ przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadah urz^du -na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 1 lit. a i b RODO oraz przepis6w ustawy 

Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe 
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z poM.zm,), 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), ktore okreslaj^ przetwarzanie jakich danych osobowych jest niezb^dne do 
przeprowadzeni konkursu i powolania na stanowisko dyrektora szkoly. Zgoda kandydata jest 
niezb^dna do przetwarzania danych innych niz wymagane przepisami prawa.
5. Okres przetwarzania danych osobowych.
Administrator Danych Osobowych b^dzie przetwarzal dane osobowe przez okres niezb^dny 

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej w Rutkach im.



2-go Puiku Ulanow Grochowskich lub do czasu cofni^cia zgody, a takze przez okres 

wymagany przepisami prawa w zakresie archiwizacji danych.
6. Odbiorcami danych osobowych b^d^ podmioty upowaznione na podstawie przepisow
prawa, cztonkowie komisji konkursowej, podmioty z ktdrymi Administratora Danych
Osobowych umowy o swiadczenie using.
7. Administrator Danych Osobowych nie b^dzie przekazywal danych osobowych do pahstw 
trzecich i organizacji mi^dzynarodowych.
8. Pani/Pana dane nie b^d^ przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym nie b?d^ 
podlegaty profilowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo dost^pu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania 
i uzupeinienia, a takze prawo do ich usuni^cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni^cia zgody w dowolnym 
momencie bez wpiywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnifciem, chyba, ze realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami 
obowi^uj^cego prawa oraz z RODO.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iz 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
11. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne 
zgodne z § 1 ust. 2 pkt 4 lit. c Rozporz^dzeniem 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). 
Konsekwencj^ niepodania danych osobowych b^dzie brak mozliwosci wzi^cia udziahi w 
konkursie na stanowisko dyrektora szkoly.

VI, Szczegdlowe informacje dotycz^ce konkursu mozna uzyskad w Urz^dzie Qminy Rutki, 
ul. 11 Listopada 7 , tel. 86 2701055


