
oGŁoSzENIE o KONKURSIE

wójt Gminy Gózd
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Zespołu Szkół w Kuczkach Kolonii (Publiczrra Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II , Pubłiczne Gimnazjum)o dla którego organem prowadzącym jest Gmirra Gózd.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określonę
w rozpotządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnta2v października 2a09 r.

w spralłie wyruagań, jakim powinna odpowiadać osoba za1łłłująca stanowisko
dyrektora oraz inne słgnowiska kierov'nicze, u' poszczególnych typach publiczn;;ch
szkół i rodzĘach publicznych placówek (Dz. U. Nr I84, paz. 1436 zpó^.zm.).

2. oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania

i rozwoju Zespołu SZkół w Kuczkach Kolonii,
b) poświadczołrą przęzkandydata za zgodnośĆ z oryginałem kopię dowodu

osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość orcz
poświadczającego ob}rwatelstwo kandydata,

c) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w Szczególności
informację o:

- stazu placy pedagogicznej - w przypadku nauczycięla, albo
- stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
- staŻu pracy, w {rm stazu pracy na starrowisku kięrorvnicąrm - w przypadku
osoby nie będącej nauczycielem,

d) oryginaĘ lub poświadczone ptzez kandydata za zgłdnaśó z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie w}.maganego stazu pfacy' o którym
mo\ń.a w lit. c,

e) oryginał lub poświadczoną pfzezkand1rdata za zgodnośĆ z oryginałem kopię aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku
nauczyciela,

{) oryginał lub poświadczoną ptzez kandydata za zgodność z oryginałem kopię kafiy
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego,

g) oryginały lub poświadczone ptzęz kandydata zazgodnośó z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzaj ąeych posiadanie wJrmaganego wykształcenia, Yr tym
dyplomu ukończenia sfudiów wyższych lub Świadęctwa ukończenia studiów
podyplomo*ych z zakręsu zarządzalia albo świadectwa ukończenia kursu
kwalifi kacyj rre go z zakre su zaruądzania o światą

h) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotrrych do wykonywania
pracy na stanowisku kięrowniczym,

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o Ltórej mowa w art.
76 ust. l ustawy zdnia26 s\łcmia 7982r. - Karta Natłczyciela (Dz.U. z2aa6r.
Nr 97, poz. 674, zpoźn. zrn.) lub afi. l40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. *

Prąwo o szkolnictwie w7łż57ym {Dz. U. Nr 164'poz' 1365, zpoźn' zrrl'.) -
w plzypadku nauczyciela i naucryciela akadernickiego,

.1) oświadczęlŁ!% ze przeciwko kandydatowi nie toczy się postępow'anie



o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicarego lub postępowanie dysc1plinarne,

k] oświadcienie, ze karrdydat nie był skazatty prawomocnym wyrokiem za łrmyślne

przestępstwo lub umyślne przestęp stwo skarbowe,
t) óswiaaizenie, ze kandydat nię był karany zakazempełnienia funkcji związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 3l ust. 1 pkt. 4

ustawy z dnta 17 grudnia 20a4 r. o odpowiedziałności za naru'szenie dyscypliny

finansów puhlicznych (Dz. U. z20a5 r. Nr 14, poz. |L4" zpóżn zrn.).

m) oświadciętię, że kandydatwyaŻazgodę na przetwatzan.ie swoich danych

osobowych zgodnie z ustawą z ónia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobouych (Dz.IJ. z2002 r. Nr 101, poz' 926, zpóźn' zm.) w celach
przeprowadzenia konkrnsu na stanowisko dyrektora,

n) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mov/a w art. 7 ust. 1 i ust. 3a

ustawy z dnia 18 października 2006 r' o ujawnianiu informacji o dokumentach

organów bezpieczeństwa państwa z lat ]944 - ]990 oraz treści tych dokumentóy,;

(Dz. IJ. z2a07 r. Nr ó3, poz.425, zpóźn. m:'"),

o) oświadczetie, że kandydat ma pełną zdolnośó do crynności prawnych i korzysta
z pełni pfaw publicznych - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.

3. Zaświadczenię lekarskię winno być sporządzone ptzęzlekarza uprawnionego do

jego wystawienią na druku zgodnym ze wzotęm stanowiącym załącznik do

rozparuądzefi1aMinistra Zdrowia i opieki Społeczrrej z dn7a 30 maja 1996 t.

w sprawie przeprou}ildzenicł badań lekarskich pracowników, zckresu
profiłaktycznej opieki zdrov,otnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych da cełów przewidzianych w Kodeksie Pracy ( Dz. IJ. Nr 69, paz. 332

zpóźn. zrn.}'

4. oferty naleĘ składać w zamkniętych kopertach (z podanym adresem nvrotnym
i telefonęm kontaktowym na kopercie) oraz dopiskiem:

''Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kuczkach Kolonii''
w terminie do dnia 2{} lipca 2012 roku osobiście na dziennik podawczy w Urzędzie
Gminy Gózd, do godz. 12.00 lub na adres: TJrząd Gmrny w Goździę ul. Radomska7,
26-634 Gozd.
W przypadku nadesłania ofeĘ pocztą decyduje data nadania potwierdzota
czytelnym stemplem PocztowYm.

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy
Gózd. o tenninie i miejscu pfzeprowadzenia postępowań korrkursowych
kandydaci złstaną powiadomieni indywidualnię odrębnyrrr pismem.

\j\fff-!-i (:aqi!;\'.''i G,':7-l']

r'_\o !-ł..,*jii
ffiiąr 1\'Ą3IĄ"t'' '! ! L!-lL"ll

1
l

Gózd, dnia 03.07.2a1Ż r


