
ZARZ1\DZENIE Nr 30 12018 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 21 maja 2018 r. 

w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoly 
Podstawowej w Smardzewie 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 

(Dz. U z 2017 r., poz. 1875), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oswiatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz § 1 ust.l rozporzqdzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 

publicznego przedszkola, publicznej szkofy podstawowej, publicznej szkoly 

ponadpodstawowej lub publicznej plac6wki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. 

z 2017 poz. 1587.) zarzqdza siy, co nastypuje : 


§ 1. Oglasza siy konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej 

w Smardzewie. 

§2.0g1oszenie 0 konkursie stanowi zalqcznik do mmejszego zarzqdzenia. 

§3.Wykonanie zarzqdzenia powierza siy Kierownikowi Wydzialu Kadr, Oswiaty i Spraw 

Organizacyjnych. 

§4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 




Zal~cznik do 
Zarz~dzenia Nr 30 12018 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 21 maja 2018 

WOJT GMINY SOCHOCIN 

OGLASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO 

DYREKTORA SZKOL Y PODSTA WOWEJ W SMARDZEWIE 

1. Organ prowadz~cy szkol~: 
Gmina Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin 

2. Nazwa i adres szkoly, ktorej dotyczy konkurs: 
Smardzewo 85, 09-110 Sochocin 

3. Do konkursu mote przyst~pic osoba, ktora spelnia wymagania okreslone 
w rozporz~dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
wymagaIi, 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, poz. 1597), 
a w szczegolnosci, ktora: 

I) Jest nauczycielem mlanowanyrn lub dyplomowanyrn spelnia hicznie nastypujqce 
\\ yrnaganla: 

a) posiada wyzsze wyksztalcenie i tytul zawodowy magister, magister mzynier lub 
rownorzydny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w danyrn przedszkolu, szkole lub placowce; 

b) ukonczyla studia wyzsze lub studia podyplornowe z zakresu zarzqdzania alba kurs 
kwalifikacyjny z zakresu zarzqdzania oswiat'}, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie 
placowek doskonalenia nauczycieli; 

c) posiada co najrnniej piycioletni staz pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 
piycioletni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; 

d) uzyskala: 

\\' okresie 5 bt przed przystqpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora co naJrnmej 
dobrq ocenl( pracy lub 

- w okresie ostatniego roku przed przystqpieniern do konkursu na stanowisko dyrektora 
pozytywnq oceny dorobku zawodowego lub 



pozytywn'). oceny pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyzszej przed 
przyst').pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora (w przypadku nauczyciela 
akademickiego ); 

e) spelnia warunki zdrowotne niezbydne do wykonywania pracy na stano wi sku kierowniczym; 

f) rna pelnq zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta w pelni z praw publicznych; 

g) nie byla prawomocnie ukarana kar'). dyscyplinam')., 0 kt6rej mowa wart. 76 ust.l ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Oz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm. ) 
a w przypadku nauczyciela akademickiego - kar'). dyscyplinam')., 0 kt6rej mowa w art. 140 ust.l 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym ( Oz. U. z 2017 r. poz. 2183 
ze zm. ) oraz nie toczy siy przeciwko niej postepowanie dyscypliname; 

h) nie byla sbzana prawomocnym wyrokiem za umyslne przestypstwo lub umyslne 
przcstypstwo skarbowe; 

i) nie toczy siy przeciwko niej postypowanie 0 przestypstwo scigane z oskarzenia publicznego; 

j) nie byla karana zakazem pelnienia funkcji zwi').zanych z dysponowaniem srodkami 
publicznymi. 0 kt6rym movva wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 
r. 0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (Oz. U. z 2017 r., poz. 
1311 ze zm.); 

k) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomosc jyzyka polskiego poswiadczon'). na zasadach 
okreslonych w ustawie z dnia 7 pazdziernika 1999 r. 0 jyzyku polskim ( Oz. U. z 2011 r. , 
poz. 224 ze zm.); 

2) Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyj').tkiem przedszkola specjalnego oraz 
stJtlowisko dyrektora publicznej szkoly podstawowej, z wyj').tkiem szkoly podstawowej 
specjaln.:j , moze zajmowac nauczyciel mianowany lub dyplomowany, kt6ry : posiada wyzsze 
wyksztalcenie i tytul zawodowy licencjat, inzynier lub r6wnorzydny, oraz przygotowanie 
pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub 
danej szkole podstawowej, oraz spelnia wymagania okreslone w § pkt 2-11 cytowanego 
rozporz').dzenia. 

3) Do udzialu \'Ii konkursie moze przyst').pic r6wniez osoba niebyd').ca nauczycielem, kt6ra 
spclnia lq.cznie nastypuj').ce wymagania: 

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym ze wym6g ten me dotyczy obywateli panstw 
czlonkowskich Unii Europejskiej, panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy 0 Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej; 

b) posiada wyksztalcenie wyzsze tytul zawodowy magister, magister inzynier lub 
r6wnorzydny; 

c) posiada co najmniej piycioletni staz pracy, w tym co naJmmeJ dwuletni staz pracy na 
stano wi sku kierowniczym; 

http:nastypuj').ce
http:niebyd').ca


d) nie toczy siy przeciwko niej postypowanie 0 przestypstwo scigane z oskarzenia publicznego 
lub postypowanie dyscypliname; 

e) spetnia wymagania okreslone w pkt 1 b,le,lf,lh,lj, lk. 

4) Stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze w publicznym 
przedszkolu i publicznej plac6wce moze zajmowac r6wniez osoba, kt6ra jest nauczycielem 
mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stano wi sku wymagaj~cym kwalifikacji 
pedagogicznych w urzydzie organu administracji rz~dowej, kuratorium oswiaty, Centrum 
Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okrygowych komisjach 
egzaminacyjnych, lub nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony 
z obowi~zku swiadczenia pracy na podstawie przepis6w ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 
o zwi~zkach zawodowych ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 1881 ze zm.), spelniaj~cy wymagania 

okreSlone w rozporz~dzeniu, z wyj~tkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy 
albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 

4. Oferty os6b przyst'tpuj~cych do konkursu powinny zawierac: 

1) uzasadnienie przyst~pienia do konkursu oraz koncepcjy funkcjonowania i rozwoju Szkoly 
Podstawowej w Smardzewie; 

2) z)ciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj~cy w szczeg6lnosci informacjy 0: 

- 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 niebyd~cej 
nnuczycielem; 

3) oswiadczenie zawieraj~ce nastypuj~ce dane osobowe kandydata: 

-imiy (imiona) i nazwisko, 

- daty i miejsce urodzenia, 

- obywatelstwo, 

- miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji); 

4) poswiadczone przez kandydata za zgodnos6 z oryginalem kopie dokurnent6w 
potwierdzaj~ce posiadanie wymaganego stazu pracy, 0 kt6rym mov,'a w pkt 2: swiadectwa 
pracy, zaswiadczenia 0 zatrudnieniu lub innych dokument6w potwierdzaj~cych okres 
zatrudnienia; 

5) poswiadczone przez kandydata za zgodnos6 z oryginalem kopie dokument6w 
potwierdzaj~ce posiadanie wymaganego wyksztaicenia, w tym dyplomu ukonczenia studi6w 
wyzszych lub swiadectwa ukonczenia studi6w podyplomowych z zakresu zarz~dzania albo 
swiadectwa ukonczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzq.dzania oswiat~; 



6) poswiadczonq przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopi y dokumentu 
potwierdzajqcego znajomosc jyzyka polskiego, 0 kt6rym mowa w ustawie z dnia 7 pazdziemika 
1999 r. 0 jyzyku polskim ( Dz. U. z 2011 r., poz. 224 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca; 

7) poswiadczonq przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopiy zaswiadczenia lekarskiego 
o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 

8) oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy siy postypowanie 0 przestypstwo sciganc 
z oskarzenia publicznego lub postypowanie dyscypliname; 

9) oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne 
przestypstwo lub umyslne przestypstwo skarbowe; 

I 0) oswiadcz~nie, ze kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych 
z dysponovvaniem srodkami publicznymi, 0 kt6rym mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dni::t 
17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 ze zm.); 

11) oswiadczenie 0 dopelnieniu obowiqzku przez kandydata, 0 kt6rym mowa wart. 7 ust. 
i ust. 3a ustawy z dnia 18 pazdziernika 2006 r. 0 ujawnianiu informacji 0 dokumentach organ6w 
bezpieczenstwa panstwa z lat ] 944-] 990 oraz tresci tych dokument6w (Dz. U. z 2017 r., poz. 
::.186 ze zm.)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoly urodzonego przed 
dniem 1 sierpnia ] 972 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 pracy lub 
oCeny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 

14) oswiadczenie, ze kandydat nie byl prawomocnie ukarany karq dyscyplinarnq, 0 kt6rej 
mowa wart. 76 ust. ] ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., 
paz. 1189 ze zm.) lub wart. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie 
wyzszym (Dz. U. 2017 r., poz. 2183 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela 
akademickiega; 

15) osvviadczenie. ze kandydat ma pelnq zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni 
praw publicznych - w przypadku osoby niebydqcej nauczycielem; 

16) oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., 
paz. 922 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanawisko dyrektora. 

5. Kandydaci obowi~zani s~ przedlozyc komisji konkursowej oryginaly dokumentow, 
o ktorych mowa w ust 4 pkt 4, 5, 6,7, 12 i 13 (w przypadku, gdy w ofercie na stanowisko 
dyrektora przedlozono jedynie kopie poswiadczone przez kandydata). 

6. Oferty naleiy skladac w zamkni~tych kopertach z podanym adresem zwrotnym, 
numerem telefonu i dopiskiem " Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej 
w Smardzewie" osobiscie lub za posrednictwem poczty na adres: Urz~d Gminy Sochocin 



(Sekretariat), ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, w tenninie do 8 czerwca 2018 r., do godz. 
16.00.0 zachowaniu terminu zlozenia ofert decyduje godzina i data wplywu ofert. 

7. W konkursie nie dopuszcza si'r skladania ofert w postaci elektronicznej. 

8. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana zarzlldzeniem W6jta Gminy 
Sochocin. 

9. 0 terminie i miejscu przeprowadzenia post'rpowania konkursowego kandydaci zostanll 
powiadomieni indywidualnie na podany adres zwrotny. 

10. Kandydat zglasza si'r na konkurs z dokumentem tozsamosci. 

W6jtf 
Andrzej ;~atowski 


