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ZARZĄDZENIE Nr 662118
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 06 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu'na stanowisko dyrektora SzkoĘ Podstawowej im. Jana

Pawla II w Rychwałdzie

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnta 8 marca 1990 r. o sartorządzie

gminnym(Dz.U.  z20I8t .poz.994zezm.) ,ar t .63 ust '  1 i  I0wzvńązkuzart .29ust .  1pkt

2 ustawy z dnia 14 grudnia 20l6r.-Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 ze zm.)

i $ 1 ust.1 Rozporzędzeria Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 1 sierpnia 20|7 r, w sprawie

regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły

podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej 1ub publicznej placówki oraz trybu pracy

komisji konkursowej (Dz,U, z2017 t. poz. 1587) zarządzam, co następuje:

s 1. 1. ogł'aszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły

Podstawowej im. Jana Pawła II w Rychwałdzie, ul. Beskidzka 43 Rychwald, 34-322

Gilowice.

2. Treść, ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

$ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Małgorzacie Kameckiej _ Inspektorowi Urzędu

Gminy Gilowice.

$ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy: www.gi1owicę'pl,

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gilowice pod adresem: www.bip.gilowice.pl oraz

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gilowice.

$ 4, Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia. l
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Załqcznik
do Zarzqdzenia Nr 662/18
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 06.07.2018r.
w sprawie
ogłoszenia konkursu
na stanowisko dytektoru Szkoły
Podstawowej im. Jana Pgwła II
w Rychwałdzie

Wójt Gminy Gilowice

DNIA 06 lipca 2018r.

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II W RYCHIrAŁDZIE

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły
podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy
komisji konkursowej ( Dz.U. 22017 r. poZ.1587 ),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań'
jakim powinna odpowiadaó osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz innę stanowisko
kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole
ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( Dz.U. z2017 r. poz. t597 )

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomorvany, który spełnia
łącznie następuj ące wymagania :

1) posiada wykształcenie wyisze i tytuł zawodowy 'magister, magister inzynier
lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukonczył studia vtyŻsze lub studia pod1plomowe, z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświaĘ prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli; 

1
3) posiada co najmniej pięcioletni stuŻ pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczycieIa akademickiego;

4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczycie|a akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
cztercch lat pracy w szkole wyŻszej



- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, aw przypadku, o którym mowa
w ań.63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. _ Prawo oświatowe, jeŻe|i

nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystazpeŁnipraw publicznych;

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), a w przypadku
nauczyciela akademickiego - kary dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy
zdntaT7 |ipca2005 r, Prawo o szkolnictwievtyżlszym (tj. Dz.U. z20I7 r.,poz.f183 zezm.),
oruz nie to czy się przeciwko niemu po stępowanie dyscyplinarne ;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarŻęnia
publicznego;

10) nie był karany zakazęm pełnienia funkcji zvtiązanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.l pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
o odpowiedzialności za nafl)szęnie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r.
poz.I3llze zm.);

11) w przypadku cttdzoziemca - posiada
na zasadach okreŚlonych w ustawie z dnia 7
22018 r. poz.93I).

znajomośÓ języka polskiego poświadczonq
października I999r" o języku polskim (Dz.U

2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego
orilz stanowisko dyrektora publicznej szkoĘ podstawowej, z wyjątkiem szkoĘ
podstawowej specjalnejo może zajmować również nauczyciel mianowany
lub dyplomowany' który:

1) posiada wykształcenie vtyŻsze i tytuł zawodowy licencjat, irr;rynier lub równorzędny
oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz

2) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-11. 
l

3. osoba nie będąca naucrycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz Konfederacj i Szwaj carskiej ;
2) posiada wykształcenie wyżLsze i tytuł zawodowy magister' magister inżynier
lub równorzędny;



3) posiada co najmniej pięcioletni staŻ pracy' w tym, co najmniej dwuletni staz pracy
na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w ust. I pkt2,5,6,8,10,11.

4. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i publicznej
placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek może zajmować
również:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym
kwalif,rkacji pedagogicznych w lrzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oŚwiaty,
Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzarinacyjnej i okręgowych komisji
egzaminacyjnych, lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku
świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja I99| r. o zwiękach
zawodowych (tj. Dz.U.22015 r. po2.1881),

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z vtyjątkiem wymogu posiadania,
co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

5. oferty osób prrystępujących do konkursu muszą zawieraćz

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursuoTazkoncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2) zyciorys z opisem przebiegu pfacy zawodowej , zawierĄący w szczególności informację o:
- stuŻuptacy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo
- stazu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego, albo.
- sta:Żupracy) w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem,

3) oświadc zenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginaŁem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.2 - świadectw
ptacy, zaświadczei o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres
zatrudnienia,

5) poświadczone ptzez kandydata za zgodnośó Z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganęgo wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
studiów vtyŻszych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomolvych z zal<resu
zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania
oświatą,



6) poświadczona przez kandydata za zgodnośó z oryginałem kopia dokumentu
potwierdzającego znajomośÓ języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 20II t. poz. 224 ze zm.) - w przypadku
cudzoziemca,

7) poświad czona przęz kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaśvńadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazń zdrowotilych 

.do 
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, Że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżrcnia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne'

9) oŚwiadczenie' ie kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji zwiryarrych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ut.t pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za na\Lszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz .U .22017  r .  poz .  1311) ,

11) oświadczetie o dopełnieniu obowipku, o którym mowa w art. 7 ust.l i 3a ustawy z dnia
18 puŹdzternika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz,U, z 2016 r, poz. |72I ze zm.) _

w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia
1972 r.

12) poświadczona przez kandydata za zgodnośÓ z oryginałem kopia aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku tauczyciela,

13) poświadczoua ptzez kandydata za zgodnośó z oryginałem kopia karty oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczycielainauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, ze kandydat nie był prawomocnie ukarany kar4 dyscyplinarną, o której
mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 20t8 r.
poz. 967) lub w art, I40 ust' 1 ustawy z dnia f7 |ipca f005 t. Prawo o szkolnictwie vtyżzszym
(Dz. U . z f0I7 r. poz. 2183, ze. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, ze kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
praw publicznych;

6. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, kandydat jest. obowiąz^ny
przedstawić oryginaĘ dokumentów, o których mowa w ust.S pkt.4-7,12 i13.

7. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania
konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego
kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane

obywatelstwo.

8. oferty na|eĘ składać w sekretariacie Urzędu Gminy Gilowice, ul. Krakowska 40,
34-322 Gilowice (pok. Nr 14) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem



i nazrviskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu oruz z dopiskiem ,rKonkurs
na stanowisko dyrektora SzkoĘ Podstawowej im. Jana Pawła II w Rychwałdzie,,
( z dopiskiem ,,nie otwierać'') w terminie do dnia 23 lipca 2018r.

9. Dopuszcza się sk|adanie ofert w postaci elektronicznej. W tym przypadku ofeńa
powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów
wymaganych, jako za|ączniki.do oferty. oferfy naleĘ składać w terminie podanym
w treści ogłoszenia.

Adres skrytki Urzędu Gminy Gilowice ePUAP: /q66qk8w6dx/skrytka.

10. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy
Gilowice.

11. o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci
zostaną powiadomieni indywidualnie.

12. Zgodnie z art.24 ust.l ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
( Dz.U. z20|8 r. poz.1000 )' z art. |3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób firycznych w zrviązku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95|46NtlE naz5.wanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych ( RoDo ) ( Dz.U. Urz. UE L |19 z dnia 04 maja 20|6 r. )' w aviązku
z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016 r.
poz,902 )' informuje się, że:

1) administratorem takzebranych danych osobowych jest Gmina Gilowice, ul. Krakowska 40,
3 4 -322 Gilowice reprezento w ar:a przez Wój ta Gminy Gilowice ;
2) dane osobowe będą przetwaczane w celu rea|izacji ustawowych zadń na podstawie art. 6
ust.1 lit. ,,d, i ,,c,, oraz I7a podstawie ari. 9 ust,Zlit. ,, g'' ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia20l6 r.;
3) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
v,yłącznie na podstawie przepisów prawa;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne Iecz niózbędne dla przeptowadzenia
postępowania konkursowego ;
5) zakres danych niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia postępowania konkursowego
jest wymagany przepisami prawa i jest określony w s 1 ust.2 pkt. 4 IIt. ,,c,, na podstawie
Rozpotządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 20L7 t. w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły
podstawowej' publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy
komisji konkursowej (Dz.U.z20I7 r. poz.1587 ); I

6) prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania wtaz Z prawem do kontroli
przetwatzania danych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie ustawą o ochronie danych
osobowych ( Dz.U. 22018 r. poz.1000 );
7) kandydatowi na stanowisko dyrektoru przysługuje prawo usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a takŻe plawo sprzeciwu, zaŻądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia
danych. Złoźzenie iądania skorzystaniazwlw uprawnień spowoduje automatycznąrezygnację
kandydata z udztału w postępowaniu konkursowym;



8) kandydatowi na stanowisko dyrektora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego ( Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych ), co do sposobu i zakresu
przetvt arzartia j e go danych osobowych ;
9) dokumenty aplikacyjne kandydatów nie zakwalifikowanych do zatrudnienia będą
przechowywane nie dłuŻej niz przez okres 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu,
zgodnie zzasadarti określonymi w art. 15 pkt.3 ustawy o pracownikach samorządołvych;
10) dane osobowe osoby zatrudnionej, przekazane administratorowi danych w postępowaniu
konkursowym zostaną włączone ćlo aki personalnych.

lsunek


