
WOJT GMINY SWILCZA
woj. podkarpackie ZARZADZENIE Nr 200.2017

W6jta Gminy Swilcza

z dnia 29 listopada 2017r.

w sprawie ogloszenia konkursu na stanowiska dyrektor6w publicznych szk61 i publicznych
przedszkol i prowadzonych przez Gmine Swilcza.

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10, w zwiazku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia

2016 r. Prawo oswiatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z pozn. zm.) i art. 30 ust, 1 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. 0 sarnorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz rozporzadzen 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) oraz z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiadae osoba

zajrnujaca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze

w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej. publicznej szkole ponadpodstawowej oraz

publicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597) zarzadzarn co nastepuje:

§ 1.1. Oglaszam kon kurs na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej w Trzcianie;

adres: 36- 071 Trzciana 168.

2. Trese ogloszenia konkursu stanowi zalacznik do zarzadzenla.

§ 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zalacznik do Zarzadzenia Nr 200.2017
W6jta Gminy Swilcza z dnta 29 1istopada 2017 r.

Wajt Gminy Swilcza
oglasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej w Trzcianie,

adres: 36-071 Trzciana 168

§ 1. 0 0 konkursu rnoqa przystapic osoby, kt6re spetniaja wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiadac osoba zajmujaca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole
podstawowej. publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej (Oz. U. z 2017 r.
poz. 1597) a mianowicie:

1.1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoly podstawowej mote zajrnowac nauczyciel
mianowany lub dyplomowany, kt6ry spelnia !qcznie nastepujace wymagania:

1) posiada wyksztalcenie wytsze i tytul zawodowy magister, Iicencjat, magister int ynier,
int ynier lub rownorzedny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej ;

2) ukoriczyl studia wytsze lub studia podyplomowe, z zakresu zarzadzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarzadzania oswiata prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie plac6wek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej piecioletni stat pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
piecioletni stat pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyska!:
a) co najmniej dobra ocene pracy w okresie ostatnich pieciu lat pracy lub
b) pozytywna ocene dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywnq ocene pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w szkole wyt szej

- przed przystqpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, 0 kt6rym
mowa 'N art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe, jezeli
nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spelnia warunk i zdrowotne niezbedne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;

6) ma pelna zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni praw publicznych;
7) nie by! prawomocnie ukarany kara dyscyplinarnq, 0 kt6rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Oz. U. z 2017 r. poz. 1189), a w
przypadku nauczyciela akademickiego - kara dyscyplinarnq , 0 kt6rej mowa w art. 140
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 0 szkolniclwie wytszym (Oz. U. z 2016 r.
poz. 1842, z pozn. zm.), oraz nie toczy sie przeciwko niemu postepowanie
dyscyplinarne;

8) nie by! skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przestepstwo lub urnyslne
przestepstwo skarbowe;

9) nie toczy sie przeciwko niemu postepowanie 0 przestepstwo sciqane z oskartenia
publicznego;



w6JT GM!NY SWlLCZA
woj. podkarpackie

2

10) nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem srodkarni
publicznymi, 0 kt6rym mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (Oz. U. z 2017 r.
poz.1311);

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomosc jezyka polskiego poswiadczona na
zasadach okrestonych w ustawie z dnia 7 pazdzierni ka 1999 r. 0 [ezyku polskim
(Oz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455 , z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).

1.2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoly mote zajrnowac osoba niebedaca
nauczycielem, kt6ra spelnia lacznie nastepujace wymagan ia:

1) posiada obywatels two polskie, z tym ze wym6g ten nie dotyczy obywateli paristw
czlonkowskich Unii Europejskiej, paristw czlonkowskich Europejskiego Porozumi enia 0

Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy 0 Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykszta!cenie wytsze i tytul zawodowy magister , magister intynier lub
rownorzedny;

3) posiada co najmniej piecioletni stat pracy, w tym co najmniej dwuletni stat pracy na
stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy sie przeciwko niej postepowanie 0 przestepstwo sciqane z oskarzenia
publicznego lub postepowan ie dyscyplinarne ;

5) spelnia wymagan ia okreslone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

1.3. Stanowisko w publicznej szkole mote zajrnowac rowniez:
1) nauczyc iel mianowa ny lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagajqcym

kwalifikacji pedagog icznych w urzedzie organu administ racji rzqdowej , kurato rium
oswiaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okreqowych
komisjach egzamin acyjnych, lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwo lniony z obowiazku
swiadczenia pracy na podstawie przepis6w ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 0 zwiqzkach
zawodowych (Oz. U. z 2015 r. poz. 1881)

- spelniajqcy wymagania okreslone w rozporzadzeniu. z wyjqtkiem wymogu posiadania co
najmniej dobrej oceny pracy albo pozy1ywnej oceny dorobku zawodoweqo.

§ 2, Wymagane dokumenty:

1) uzasadnienia przystqp ienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju
publicznego przedszkola, publicznej szkoly lub publicznej plac6wki ,

2) zyciorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajqcego w szczeqo lnosci
informacje 0:

-stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stazu pracy, w tym statu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypad ku osoby

niebedacej nauczycielem,
3) oswiadczenia zawierajqcego nastepujace dane osobowe kandydata :
-imle (imiona) i nazwisko,
-dat~ i miejsce urodzenia,
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-obywate lstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poswiadczonych przez kandydata za zqodnosc z oryginalem kopii dokument6w

potwierdzajqcych posiadanie wymaganego stazu pracy, 0 kt6rym mowa w pk!. 2:
swiadectw pracy, zaswiadcze n 0 zatrudnieniu lub innych dokument6w potwierdzajqcych
okres zatrudn ienia ,

5) poswiadczonych przez kandydata za zqodnosc z oryginalem kopii dokument6w
potwierdzajqcych posiada nie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu ukoriczen ia
studi6w wyzszych lub swiadsctwa ukoriczenia studi6w podyplomowych z zakresu
zarzadza nia albo swiadectwa ukoriczenia kursu kwalif ikacyjnego z zakresu zarzqdzania
oswiata,

6) poswiadczonej przez kandydata za zqodnosc z oryginalem kopii dokumentu
potwierdzajqcego znajornosc jezyka polskiego, 0 kt6rym mowa w ustawie z dnia
7 pazdziernika 1999 r. 0 jezyku polskirn (Oz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz.
1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca,

7) poswiadczonej przez kandydata za zqodnosc z oryginalem kopii zaswiadczenia
lekarskiego 0 braku przeciwwskazari zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym,

8) oswiadczenia, ze przeciwko kandydatowi nie toczy sie postepowanie 0 przestepstwo
sciqane z oskarzenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne,

9) oswiadczenia, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za urnyslne
przestepstwo lub urnyslne przestepstwo skarbowe,

10) oswiadczenia, ze kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych
z dysponowaniem srodkarni publicznymi, 0 kt6rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzia lnosci za naruszenie dyscypliny finans6w
publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 1311),

11) oswiadczenia 0 dopelnieniu obowiqzku, 0 kt6rym mowa wart. 7 ust, 1 i 3a ustawy
z dnia 18 pazdziernika 2006 r. 0 ujawnianiu informacji 0 dokumentach organ6w
bezpieczeristwa paristwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych dokument6w (Oz. U, z 2016 r.
poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na
dyrektora publicznej szkoly urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r..

12) poswiadczonej przez kandydata za zqodnosc z oryginalem kopii aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13) poswiadczonej przez kandydata za zqodnosc z oryginalem kopii karty oceny pracy lub
oceny dorobk u zawodowego - w przypadku nauczyciel a i nauczyciela akademickiego,

14) oswiadczenia, ze kandydat nie byl prawomocnie ukarany kara dyscyplinarnq, 0 kt6rej
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Oz. U.
z 2017 r. poz. 1189) lub wart. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 Iipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyzszym (Oz. U. z 2016 r. poz. 1842, z pozn. zm.) - w przypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oswiadczenia, ze kandydat ma pelnq zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta
z pelni praw publicznych:
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§ 3. Na zadanie organu prowadzaceqo kandydat jest obowiazany przedstawic oryginaly
dokumenl6w, 0 kt6rych mowa w § 2 pkl 4-7 oraz 12 i 13.

1) Oferty nalezy skladac w zarnknietych kopertach z podanym irnieniern I nazwiskiem.
adresem zwrolnym, numerem telefonu, adresem e-mail, oraz dopiskiem .Konkurs na
dyreklora (nazwa jednostkl)" . Oferty nalezy skladac osobiscie w Urzedzie Gminy
Swilcza (Sekrelarial II pietro, pok6j Nr 22) w godzinach jego funkcjonowania
(poniedzialek od 800 do 1800 ; wtorek - piatek od 730 do 1500) , za posrednictwern poczty
na adres: Urzad Gminy Swilcza36-072 Swilcza 168 - nie p6Znie j niz do dnia
12 stycznia 2018 r. r. do qodz. 1500 lub formie eleklronicznej na adres e-mail:
ug.swilcza@inlertele.pl (w lym wypadku oferta powinna bye opalrzona kwalifikowanym
podpisem elekl ronicznym albo profilem zaufanym ePUAP i zawierac eleklro niczne
kopie dokumenl6w wymaganych jako zalaczniki oferty).
Decyduje data wplywu oferty do Urzedu Gminy Swilcza.
Oferty, kl6re zoslaly zlozone lub wplynely do u rzedu Gminy Swilcza po wymienionej
dacie nie beda rozpal rywane.

2) 0 l erminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostana
powiadomieni pisemnie.


