
ZARZ.t\DZENIE Nr 't112019 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnial0maja 2019 r. 

w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoly 
Podstawowej w Koloz«(biu im. sw. Jana Pawla II 

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz § 1 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji 

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

publicznego przedszkola, publicznej szkoty podstawowej, publicznej szkoly 

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

z 2017 poz. 1587.) zarzqdza sicr, co nastcrpuje : 


§1. Oglasza si (( konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej 

w Koloz«(biu im. sw. Jana Pawla II. 

§2.0g10szenie 0 konkursie stanowi zalqcznik do I1Il1IeJ szego zarzqdzenia. 

§3.Wykonanie zarzqdzenia powierza si~ Kierownikowi Wydzialu Administracji i Edukacji . 

§4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Zal.qcznik do 
Zarz~dzenia Nr~1I2019 
Wojta Gminy Sochocin 
z dnia maja 2019 

WO.JT GMINY SOCHOCIN 

OGLASZA KONKURS NA KANDYDAT A NA STANOWISKO 

DYREKTORA SZKOLY POBSTAWOWEJ W KOLOZF;BIU 
1M SW. JANA PAWLA II 

1. Organ prowadz~cy "","n.ulL 

Sochocin, 9, 09-110 Sochocin 

2. Nazwa i adres szkoty, ktorej dotyczy konkurs: 
Koioz~b 31, 09-110 Sochocin 

3. Do konkursu moze przyst~pic osoba, ktora spelnia okreslone 
w rozporz~dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
wymagan, Jakim po\vinna odpowiadac osoba zajmujllca stanowisko dyrektora oraz 
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, 
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placowce (Dz. U. z 2017, pOZ. 1597), 
a w szczegolnosci, ktora: 

mIanowanym Jub 

i tytUf lub 
i tytul Iub r6wnorz<:;dny, 

k\valifikacje do zajn1o\vania stanowiska 

h) lub studia podyplomowe z alba 
prowadzony w spra\vie 

co najmniej pi~cioletni stal: pracy lub 
stat na stanowisku 

d) 

- w 5 do konkursu na stanowisko dyrektora co naJmmeJ 
dobr~ pracy lub 

roku przyst'ipieniem do konkursu na stanowisko 
zawodowego lub 



pracy w okresie 4 lat pracy w szkole 
konkursu na dyrektora przypadku 

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

f) rna pdnq do i korzysta \;1,' z 

ze ZIR ) 

o kt6rej mowa w art. 
Prawo 0 szkolnictwie i nauce ( U. z 2018 r. poz. 

postepowanie dyscypliname; 

prawomocnym wyrokiem za umyslne przest9pstwo lub 

i) me przeci\vko niej post~powanie 0 scigane z oskarzenia publicznego; 

J) funkcji 
publicznymi. 0 ktorym mowa wart. 31 Ust. 1 pkt 4 
r. 0 za finans6w 

k) w przypadku posiada znajomosc poswiadczonq na 
okreslonych w z dnia 7 paidziernika 1999 r. 0 polskim ( z 2018 r., 

I zc 

4. Oferty osob pr:zyst~puj~cych do konkursu powinny zawierac: 

do konkursu oraz ~ funkejonowania i rn",'Ufl\l 

zyciorys z opisem zawodowej, w . informacjy 0: 

- statu alba 

- staiu dydaktycznej \\1 nauczyciela albo 

. w tym statu pracy na kierowniczym w osoby 

J) osobowe 

-imi9 (imiona) i 

i miejsce urodzenia. 



- obywatelstwo, 

( adres do korespondencji); 

z kopie dokument6w 
"'~"v,..,~ stazu . 0 kt6rym mowa w pkt . swiadectwa 

lub innych dokument6w potwierdzaj'!:cych 
zatrudni enia: 

poswiadczone przez z kopie dokument6w 
posiadanie w tym dyplomu 

lub swiadectwa studi6w podypJomovvych z 
kursu kwalifikacyjnego z oswiat'!:: 

z kopi<; dokumentu 
o kt6rym mowa w ustawie z dnia 7 

1 ze zm,) - w przypadku cudzoziemca; 

pracy na 

ze przeciwko me sit; postt;powanie 0 

z postt;powanie dyscypJ inarne; 

ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za mnysine 

10) oswiadczenie. ze kandydat me by./' karany funkcji zwiqzanych 
z dysponowaniem srodkami 0 kt6rym mowa wart. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z 
17 0 za dyscypliny publ 

U.z2018r.. 

11 ) kandydata. 0 kt6rym mowa wart. 7 ust. 1 
2006 r. 0 ujawnianiu informacji 0 dokumentach organ6w 

dokument6w U. z 191'.. pOZ. 
dnieml 

poswiadczone kandydata za z kopie aktu nadania 
nauczyciela mianO\vanego lub dyplomowanego w przypadku nauczyciela; 

13 ) kandydata za z oryginalem kopie karty pracy Jub 
- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 

ze kandydat nie byl 
mowa wart. 76 Ust. 1 ustawy z dnia 

zm.) lub wart. 276 ustawy z dnia 
18 1'.. 1668 ze zm.) 



15) oswiadczenie, ze kandydat ma pelnq zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni 
praw publicznych; 

5. Wszystkie dokumenty sporzqdzone przez kandydata winny bye wlasnor~cznie podpisane. 

6. Oferty nalezy skladac w zamkni~tych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem 
i adresem zwrotnym oraz dopiskiem " Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej 
w Kolozybiu im. sw. lana Pawla II. 09-110 Sochocin" w terminie do 10 czerwca 20191'., do 
godz. 15.00. w sekretariacie Urz~du Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, u. Guzikarzy 9. 
o zachowaniu terminu 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. 

7. W konkursie nie dopuszcza siy skladania ofert w postaci elektronicznej. 

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

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 zglasza si~ na konkurs z dokumentem tozsamosci. 


