
OGŁ0SZENIE o KONKURSIE

wójt Gminy Gózd
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kłonówku,
dla którego organęm prowadzącym jest Gmina Gózd.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, kÓra spełnia qmagarria określone
w rozparządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia27 października Ż009 r.
w sprawie wymagań,.iakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko
dyrektora oraz inne stanov,isko kierownicze, w poszczegółnych typach plłblicznych
szkół i rodzajach publicznych placówek {Dz" tJ. Nr 184, poz. 1436 zpóźn"zm.).

2. ofefty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadtienie przystąpienia do konkursu wTaZ z koncepcją funkcjonowania

i rozwoju Publicznej s"koły Podstawowej w Kłonówku,
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu

osolristego lub innego dokumenfu potwierdzającego tożsamośc oruz
poświadczającego obywatelstwo kandydata'

c) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zavłierający w szczególności
informację o:

- stazu pracy pedagogicznej _ w przypadku nauczycielą albo
- stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
- staŻu pracy' w Ęm stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku
osoby nie będącej nauczycielem,

d) oryginĄ lub poświadczone przęz kandydata za zgaótość z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie Wymaganego stażu pracy' o ktorym
mowa w lit. c,

e) oryginał lub poświaóczatą ptzez kandydata zazgadność z oryginałem kopię akfu
nadania stopnia nauczyciela mianowanęgo lub dyplomowanego - w przypadku
naaczyciela,

f) oryginał lub poświadczoną ptzez karrdydata zazgłdność z oryginałem kopię karty
oceny prały lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela
i nauczycięla akadęmickiego,

g) oryginały lub poświadczone przęz kandydata za zgadność z aryginałem kopie
dokumentów potwier ózających posiadanie wymaganęgo łvykształcenia, w fym
dyplomu ukońgzenia sfudiów wyżsrych lub świadectwa ukończenia sfudiów
pod1,plomowych z zalrłęsu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu
kwalifi kacyjne go z zakre su zarządzartia oświatą

h) zaświadczenię lękarskie o braku przeciwwskazań zdrowofuych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym,

i) oświadczen7e, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o Ltorej mowil w art.
76 ust. 1 ustawy z dnia 26 sĘ*zrtta 19&2 t. - Karta Nauczyciela (Dz' U. z 2a06 r.
Nr 97, paz. 674, zpóźn. zm.) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia?7 lipca2005 r. -
Prąwo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, zpóźn. arr.) -

w przypadku nauczyciela i nauczycięla akadenrickiego,
j) oświadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie taczy śię postępowanie
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o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dysc1plinarne,
k) oświadczenie, że kandydat nie był skazarry pfawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne prze stępshvo skarbowę,
1) oświadczettie, że kandydat nie był karany zakazempełnienia funkcji zwlązanych

z dysponowaniem środkami publiczrrymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2aa4 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

finałnów publicznycłł (Dz. U. z2o05 r. Nr 14, poz. 114, zpóźn. zrt'),
m) oświadczenie, że kandydatwytaża zgodę na przetwaIzaflle swoich danych

osobowych zgodn-ie z ustawą z dnta 29 sierpnia I99'/ r. a achronie danych
osobowych (Dz. U. z2002 r. Nr 10l, poz.926, zpoźn. zrn.) w cęlach
przeprowa dzeria konkursu na stanowisko dyrektora,

n) oświadczenię o dopełnieniu obowiązkn, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organóu; bezpieczeństw'a pańsfi,r'e z ląt ]911 - }990 orcz treści tycłł dokumełłłów
(Dz. U. z2a07 r. Nr 63, poz. 425, zpóźn. zm.),

o) oświadczenie, ze kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
zpełni pfarńr publicznych - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem'

3. Zaśwtadczenie lekarskie winno byĆ sporządzone ptzezlekarzauprawnionego do
jego wystawienia' na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznlk do
rozporządzenia MinisttaZdrowia i opieki Społecznej z dnla 30 maja 1996 r.

w sprawie przeprowadzenia hadań lekarskich pracowników, ząkresu
profiłak4łcznej opieki zdrowołnej nad pracownikami orqz orzeczeń lekarskich
wydawanych do ce!ów przewidzianycłz w Kodeksie Pracy- { Dz" U. Nr 69, paz. 332
zpóźn. zm.).

4' oferty na|eży składać w zamknięĘch kopertach (z podanym adręsem zwrotnym
i telefonem kontaktow;łn na kopercie) oraz dopiskiem:
''Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej SzkoĘ Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki łv Kłonówku'' w terminie do dnia 20lipca 2$12 roku osobiście na
dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Gózd do godz. 12.00 lub na adres: Urząd
Gminy w Goździę ul. Radomska 7, 26-634 Gózd.
W przypadku nadesłarria ofeĄ pocztą decyduje data nadania potwierdzona
czy'telnym stemplem pocztowym.

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy
Gózd. o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowyclr
kandydaci zostaną powiadornieni inĄrwi dualnie odr'ębnym pismem.
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Gózd, dnia 03.07.2012 r


