ZARZJ\DZENIE Nr ~.z/2019
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 2.0 maja 2019 r.
w sprawie
ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoly
Podstawowej w Smardzewie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
(Oz. U z 2019 r., poz. 506), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oswiatowe (Oz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz § 1 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji
N arodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora
publicznego przedszkola, publicznej
szkoly podstawowej , publicznej
szkoly
ponadpod stawowej lub publicznej plac6wki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Oz. U.
z 2017 poz. 1587.) zarzqdza si~, co nast~puje:
§ 1.0g1asza sit( konkurs na kandydata na stanowisko Oyrektora Szkoly Podstawowej
w Smardzewie.
§2.0g1oszenie 0
konkursie stanowi
zalqcznik do niniej szego zarzqdzenia.
§3 .Wykonanie zarz<tdzenia powierza siy Kierownikowi Wydzialu Administracji i Edukacji.
§4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zarz~dzenia Nr~212019
W6jta Gminy Sochocin
z dnia
2019

\VOJT GMINY SOCHOCIN
OGLASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
OYREKTORA SZKOLY POOSTAWOWEJ W SMARDZEWIE

L Organ

prowadz~cy

szkoh;:

Gmina Sochocin. ul.

9,09-110

2. Nazwa i adres szkoly, ktorej dotyczy konkurs:
Smardzewo

09-110 Sochocin

3. Do konkursu moze przyst~pic osoba, kt6ra spelnia
wymagania okrdlone
w rozporz~dzeniu Ministra
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadac osoba zajmuj~ca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej,
pubHcznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placowce (Dz. U. z 2017, pOZ. 1597),
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pi~cioletni stat

na
nauczyciela akademickiego;

- \\' okresie 5 lat
dobrq
lub
-w
pozytywnq

lub

konkursu na stanowisko dyrektora co najmniej

ostatniego roku przed przystqpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora
dorobku
lub

pozytywnq

w
do

konkursu

ostatnich 4
pracy w szkole
na stanowisko
dyrektora
przypadku

warunki zdrowotne

e)

f) rna

do

pracy na

zdolnosc do czynnosci

i korzysta w

z praw publicznych;

o kt6rej mowa wart. 76 ust.l ustawy
U. z
18 r.,
967 ze zm. )
dyscyplinarnq, 0 ktorej mowa wart. 276
i nauce (Dz. U. z 18 r.
dyscyplinarne;

aw
llsta\,Vy z dnia 20
1
ze zm. ) oraz

prawomocnym wyrokiem za umyslne

i) nie

z

o

meJ

lub umyslne

z dysponowaniem srodkami
usta\,Vy z dnia 17 grudnia
publicznych (Dz.
z 2018 r., paz.

J

1999 r.

przyst~puj'lcych

4. Oferty osob

przystqpienia

I)

0 j~zyku

poswiadczonq na L.U':;'U\.H-'''
( Dz. U. z

do konkursu powinny

i rozwoju Szkoiy

konkursu oraz

Podstawowej w

z
-

w

statu

szcze~w

0:

albo

stazu pracy
\v

3)

obywatelstwo,

tym statu

na stanowisku kierowniczym - w przypadku

nast~puiq.ce

osobowe kandydata:

niebydq,cej

pracy.

za
z
dokument6w
stazu pracy, 0 ktorym mowa w pkt 2: swiadectwa
o zatrudnieniu lub innych dokumentow potwierdzaj,!-cych

z
kopi y dokumentu
o ktorym mowa w ustawie z dnia 7
931 ze zm.) w przypadku cudzoziemca;
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5. Wszystkie dokumenty sporzqdzone przez kandydata winny bye wlasnor~cznie podpisane.
6. Oferty nalezy skladae w zamkni~tych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem
i adresem zwrotnym oraz dopiskiem " Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej
w Koloz~biu im. Sw. lana Pawla II. 09-110 Sochocin" w terminie do 10 czerwca 2019 L, do
godz. 15.00. w sekretariacie Urz~du Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, u. Guzikarzy 9.
zachowaniu tenninu zlozenia ofert decyduje godzina i data wplywu. W przypadku zlozenia
oferty za posrednictwem poczty decyduje data i godzina wplyniycia do Urzydu a nie data
stempla pocztowego.

o

7. W konkursie nie dopuszcza si~ skladania ofert w postaci elektronicznej.
8. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana zarzqdzeniem
Sochocin.

W6jta Gminy

9. 0 terminie i mleJSCU przeprowadzenia post~powania konkursowego kandydaci zostanq
powiadomieni pisemnie, nie p6Zniej niz na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji
konkursowej.

10. Kandydat zgtasza

si~

na konkurs z dokumentem tozsamosci.

