Zarządzenie Nr 3412012
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 08 maja 2012r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatana stanowisko dyrektora Przedszkola nr
im. Jana Brzechwy w Wągrowcu ul. Kcyńska 61

1

Na podstawie art. 5c pkt. 2. i art.36a ustawy z dnia7 vłrześniaI99Ir. o systemie oświaty(Dz.
|]. z 2004t Nr 256' poz. 2572, z poźn' zm.) oruz $ 1.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora
publicznej szkoły i publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z
Ż0I0r' Nr 60' Poz.373) zatządza się, co następuje:

$ 1 ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Jana Brzechwy w
Wągrowcu z go dni e z zaŁączniki em do niniej sze go zar ządzenta.
$ 2 Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zarieszczona Ia tablicy ogłoszeń Urzędu

Miasta Wągrowca oraz stronie internetowej miasta.
$ 3 Wykonanie zarządzenia powierua się
$ 4 Niniejs ze zarządzenia wchodz i

w

Kierownikowi WydziaŁu oświaty

Życie

z

dniempodpisania

--

\

ZałącznIkNr

1 do ZarządzeniaNr 3412012
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 08 maja}}lŻr.

oGŁoSZENIE o KoNKURSIE
BURMISTRZ MIASTA wĄGRowCA
ogłaszl konkurs na kandydatarn'a stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 im. Jana
Brzechwy w wągrowcu ul. Kcyńska 61
1. Do konkursu mogą przystryiÓ nauczyciele, nauczyciele akademiccy oraz osoby niebędące nauczycielami
spełniającywymaganiawynikającez$1albo$2,albo$5ust. l,albo$l0rozporządzetiaMinistraEdukacji
Narodowej z dnia 2'1 puŹdziemka 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca
stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzĄach publicznych placówek
(Dz.U. z2009r. Nr 184, poz.1436 zpóźniejszymizmianaml) '
2. oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawieraćz
a) uzasadnienie przystąpienia do

koŃursuwraz z koncepcją fuŃcjonowania

i rozwoju placówki,

b) poświadczonąprzez kandydata za zgodnośćz oryginałem kopię dowodu osobistego lub inrrego dokumentu

potwierdzaj ącego tozsamoś ć oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczegóIności informację o Stażu pracy
pedagogicmej - w prrpadku nauczyciela albo stairu pracy dydaktycmej - w prrpadku nauczyciela
akademickiego, albo - stairu pracy, w tym stazu ptacy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby

niebędącej nauczycielem,

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodnośćz orygnałem kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganego stuŻu pracy, o którym mowa w lit. c'

e) oryginały lub poświadczonę przez kandydata za zgodnośćz oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia sfudiów wyższych lub
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zalłesl zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu

kwalifikacyjnegozzal<resuzarządzaniaoświatą

I

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym,

g) oświadczenie, Że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publiczrego lub postępowanie dyscyplinarne,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, żekandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
l pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r' o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z2005r. Nr 14, poz. ll4 z późniejs4zmi zmianami),

publicmymi' o którym mowa w art. 3l ust.

j)

oświadczenie odopehrieniuobowiązku,

októrymmowaw art.7 ust. 1iust.3austawyzdnia

18

paździemika 2006r' o ujawnianiu informacji i dokumentach organów bezpieczefistwa państwa z \at 1944-1990
oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, z późniejszymi zmianami) - w przypadku
kandydata na dyrektora publicznej szkoły'

k)

oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodltośćz oryginałem kopię aktu nadania stopnia

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego

-

w przypadku natczyciela,

l) oryginał lub poświadc zoną przez kandydata za zgodnośćz oryglnałem kopię karty oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela inauczyciela akademickiego,
ł) oświadczenie, że kandydat

nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w drt.76 ust. 1 ustawy z dnia
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejsrymi
zmianami) lub w arL 140 ust. 1 ustawy z dniaŻ7 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyŻsrym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365, zpóźniejszymi zmianami) - w przypadku nalczycielainauczyciela akademickiego,

26 sĘcznia l982r.

Karta Nauczyciela (tekst jednolĘ Dz. U.

m) oświadczenie, że kandydat mapehlązdolnośó do c4mności prawnych i korzysta zpełni praw publicznych
w prz1padku osoby niebędącej nauczycielem,

-

n) oświadczenie, Że kandydat WraŻa zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych sosnowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
(tekst jednoliĘ Dz.U. z2002r. Nr 10l, poz.926 zpóźniejsrymi zmianami),
3. Wszelkie sporządzone osobiścię przezkatóydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.

4. ofeĘ naleĘ składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem ,,Konkurs na
stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Jana Brzechwy'' w Wągrowcu w terminie do 29 maja 2012r. do
godz. 15oo. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu,62-100 Wągrowiec ul. Kościuszkil5a.
5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez BurmistrzaMiasta Wągrowca.

o

terminie

i

indywidualnie.

miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowęgo kandydaci zostaną powiadomieni

