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ZARZADZENIE NR 42 /2017
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia20 marca2017 r.

w   sprawie   ogloszenia   konkursu   ofert  na   stanowisko   dyrektora   Szkoly  Podstawowej
im. mjra Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim

Na  podstawie  art.  36  a  ust.  2  ustanvy  z  dnia  7  wrzeSnia  1991  I.  o  systemic  oSwiaty
(Dz. U.  z2016 I. poz.  1943;  zm.:  Dz.  U. z2016r. poz.  1010,poz.  1954,poz.  1985  ipoz.  2169
oraz z 2017 r. poz. 60) i rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r.
w  sprawie  regulaminu  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  publicznej  szkoly  lub  publicznej
plac6wki  oraz  trybu pracy  komisji  konkursowej  (  Dz.  U.  Nr  60,  poz.  373;  z  2011  I.  Nr  254
poz. 1 525) zarzadzam, co nastepuje:

§1.  Ogiasza  sis  konkurs  na  stanowisko  dyrektora  Szkoly  Podstawowej   im.  mjra  Henryka
Sucharskiego w Drawsku Pomorskim.

§2. Warunki jakie musza spelnia6 kandydaci na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej im.
mjra Heuryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim zawiera ogloszenie stanowiqce zalapznik do
niniej szego zarzedzenia.

§3.1.   Ogloszenie   o   konrfursie   zamieszcza   sis   na   stronie   intemetowej   Urzedu  Miejskiego
w Drawsku Pomorskim.

2.  Ogloszenie  o  konkursie  podlega  zamieszczeniu  na  tablicy  ogloszeh  w  budynku  Urzedu
Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

§4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powolana odrebnym zarzadzeniem Burmistrza
Drawska Pomorskiego.

§5.  Wykonanie  zarzadzenia  powierza  sis  kiero\unikowi  referatu  spraw  spolecznych  Urzedu
Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

§6. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjeCia.



OGLOSZENIE O KONKURSIE

Zalapznik
do zarzadzenia Nr 42 / 2017

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 20 marca 2017 r.

BURn4ISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO
oglasza

konkurs na kandydata na stanowisko_ dyrektora Szkoly Podstawowej im. mjra Henryka
Sucharskiego w Drawsku Pomorskim

1.     Do     konkursu     moZe     przystapi6     osoba9     kt6ra     spelnia     vyymagania     okreSlone
w  rozporzqdzeniu  Ministra Edukacji Narodowej  z  dnia 27  paZdziernika 2009  I.  w sprawie
lvymagari9  jakim  POWinna  OdPOWiada6  osoba  zajmujaca  stanowisko  dyrektora  oraz  inne
stanowisko kierownicze w poszczeg6lnych typach publicznych szk6I i rodzajach publicznych
plac6wek  (Dz.  U.  z  2009  I.  Nr  184,  poz.  1436;  zm.:  Dz.  U.  z  2011  r.  Nr  254,  poz.  1526),
a mianowicie:
1)   Jest   nauczycielem   mianowanym   lub   dyplomowanym,   kt6ry   speinia   lacznie   nastepujace
wymagania:
a)   ukohczyl   studia  magisterskie   i  posiada  przygotowanie  pedagogiczne   oraz  kwalifikacje   do
zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej )
b) ukohczyl studia lvyzsze lub studia podyplomowe z zakresu zarzadzania albo kurs kwaliflkaCyjny
z zakresu zarzadzania oSwiata) prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie plac6wek doskonalenia
nauczycieli,
c)   posiada   co   najmniej   piecioletni   staz  pracy  pedagogicznej   na   stanowisku  nauczyciela   lub
piecioletni stag pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d) uzyskal:
- co najmniej dobra ocene pracy w okresie ostatnich pieciu lat pracy lub
- pozytyluna ocene dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
- w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywna ocene pracy w okresie ostatnich czterech lat

pracy w szkole \vyzszej przed przystapieniem do konkursu,
e) spehaia warunki zdrowotne niezbedne do lvykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
I) nie byl karany karq dyscyplinama, o kt6rej mowa w art. 76 ust. 1 ustarvy z dnia 26 stycznia 1982 r.
-  Karta  Nauczyciela  (  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.   1379  z  p6Zn.  zm.),  a  w  przypadku  nauczyciela
akademickiego - kara dyscyplinama, o kt6rej mowa w art.  140 ust.  1 ustarvy z dnia 27 1ipca 2005 r.
-  Prawa  o  szkolnictwie  lvyzszym  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1842  z  p6Zn.  zm.)  oraz  nie  toczy  sis

przeciwko niemu postepowanie dyscyplinarne,
g)  nie  byl  skazany prawomocnym  lvyrokiem  za umySlne  przestepstwo  lub  umySlne  przestepstwo
skarbowe,
h) nie toczy sis przeciwko niemu postepowanie o przestepstwo Scigane z oskarZenia publicznego,
i) nie byl karany zakazem pehaienia funkcji zwiazanych z dysponowaniem Srodkami publicznymi,
o  kt6rym mowa w art.  31  ust.  1  pkt 4  ustarvy z  dnia  17  grudnia 2004  r.  o  odpowiedzialnoSci  za
naruszenie   dyscypliny   finans6w   publicznych   (Dz.   U.   z   2013    r.   poz.    168   z   p6Zn.   zm).
2) Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, kt6ry ukohczyl studia pierwszego stopnia
lub   studia  lvyzsze  zawodowe   i  posiada  przygotowanie  pedagogiczne   lub  ukohczyl  kolegium
nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium jezyk6w obcych, posiada kwaliflkacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu i spehaia lvymagania okreSlone w pkt. 1 lit. b - i,
3) Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku lvymagaj acym
kwaliflkacji   pedagogicznych   w   urzedzie   organu   administracji   rzadowej,   kuratorium   oSwiaty,
Centrum  Edukacji  Artystycznej,   Centralnej   Komisji  Egzaminacyjnej   i   okregolvych  komisjach
egzaminacyjnych,   oraz   nauczyciel   mianowany   lub   dyplomowany   urlopowany   lub   zwolniony
z obowiazku Swiadczenia pracy na podstawie przepis6w ustanvy z dnia 23 maja 1991 r. o zwiazkach
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zawodovych (Dz. U. z 2015 r. poz.  1881)) speiniajacy vymagania okreflone w pkt 1, z vyjatkiem
vymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo poz)rfyunej oceny dorobku zawodowego.
4) Jest osoba niebedaca nauczycielem, kt6ra:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym ze lvym6g ten nie dotyczy obywateli pahstw czlonkowskich
Unii Europejskiej, pahstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA)
- stron umolvy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej)
b) ukohczyla studia magisterskie,
c) posiada co najmniej piecioletni staz pracy9 W tym CO najmniej dVIJletni staz pracy na stanowisku
ki erowniczym ,
d) ma peina zdolnoS6 do czynnoSci prawnych i korzysta z praw publicznych,
e) nie toczy sic przeciwko niej postepowanie o przestepstwo Scigane z oskarzenia publicznego lub
postepowanie dyscypliname,
I) spehaia vymagania okreslone-w pkt 1 ppkt b,e,g,i.

2. Zgodnie z?1  ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 Iowietnia
2010  r.  w  sprawie  regulaminu  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  publicznej  szkoly  lub
publicznej plac6wki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373; z 2011 I.
Nr 254 poz.1525) oferty os6b przystepujacych do konkursu powinny zawiera6:
1)  uzasadnienie  przystapienia  do  konkursu  oraz  koncepcje   funkcjonowania  i  rozwoju  szkoly
podstawowej ,
2) poSwiadczona przez kandydata za zgodnoS6 z oryginalem, kopie dowodu osobistego lub irmego
dokumentu potwierdzajacego toZsamoS6 oraz poSwiadczajacego obywatelstwo kandydata,
3) 2yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej) zawierajacy w szczeg61noSci informacje o:
a) staZu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
b) staZu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c)  sta2u pracy, w tym  staZu pracy na stanowisku kierovIliCZym - W PrZyPadku OSOby niebedaCej
nauczycielem,
4)  oryginaly  lub  poSwiadczone  przez  kandydata  za  zgodnoS6  z  oryginalem  kopie  dokument6w
potwierdzajapych posiadanie lvymaganego staZu pracy, o kt6rym mowa w pkt 3,
5)  oryginaly  lub  poSwiadczone  przez  kandydata  za  zgodnoS6  z  oryginalem  kopie  dokument6w
potwierdzajapych  posiadanie  lvymaganego  lvyksztalcenia,  w  tym  dyplomu  ukohczenia  studi6w
lvyZszych   lub   Swiadectwa   ukohczenia   studi6w   podyplomolvych   z   zakresu   zarzadzania   albo
Swiadectwa ukohczenia kursu kwaliflkaCyjnegO Z ZakreSu ZarZadZania OSwiata)
6)  zaSwiadczenie  lekarskie  o  braku  przeciwvskazah  zdrowotnych  do  lvykonywania  pracy  na
stanowisku kierowniczym ,
7)  oSwiadczenie,  Ze  przeciwko  kandydatowi  nie  toczy  sis  postepowanie  o  przestepstwo  Scigane
z oskar2enia publicznego lub post?powanie dyscypliname,
8) oSwiadczenie, Ze kandydat nie byl skazany prawomocnym lvyrokiem za umySlne przestepstwo lub
umySlne przestepstwa skarbowe,
9)    oSwiadczenie,    Ze    kandydat    nie    byl    karany    zakazem    peinienia    funkcji    zwiazanych
z dysponowaniem  Srodkami publicznymi,  o kt6rym mowa w art.  31  ust.  1  pkt 4 ustarvy z dnia  17
grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoSci za naruszenie dyscypliny flnanS6w publicznych (Dz. U. z 2013
r. poz.  168 zp6Zn. zm.),
10) oSwiadczenie o dopeinieniu obowiazku, o kt6rym mowa w art. 7 ust.  1 i ust. 3a ustarvy z dnia 18
paZdziemika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organ6w bezpieczehstwa pahstwa z lat
1944 - 1990 oraz treSci tych dokument6w @z. U. z 2016 r. poz.  1721 z p6Zn. zm.),
ll)  oryginal  lub  poSwiadczona  przez  kandydata  za  zgodnoS6  z  oryginalem  kopia  aktu  nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
12) oryginal lub poSwiadczona przez kandydata za zgodnoS6 z oryginalem kopia, karty oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13)  oSwiadczenie, Ze kandydat nie byl karany kara dyscyplinama,  o kt6rej mowa w art.  76 ust.  1
ustarvy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z p6Zn. zm.) 1ub w
art.  140 ust.  1 ustarvy z dnia 27 1ipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie lvyZszym (Dz. U. z 2016 r. poz.
1 842 z p6Zn. zm.) - w przypadrfu nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14)  oSwiadczenie, Ze kandydat ma pelna zdolnoS6 do czynnoSci prawnych i korzysta z peini praw
publicznych - w przypadku osoby nie bedapej nauczycielem,



1 5) oSwiadczenie, Ze kandydat \vyraZa zgode na przetwarzanie danych osobo\vych zgodnie z ustawa
z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobo\vych  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  922)  w  celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Termin9 SPOS6b i miejsce skladania dokument6w:
Wymagane dokumenty w zaklejonej kopercie opisanej w nastepujacy spos6b:
Imie9 naZWiSkO OraZ adreS kandydata)
99Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej im. mjra Henryka
Sucharskiego w Drawsku Pomorskim" naleZy zloZy6 w siedzibie urzedu, w sekretariacie (pok6j
21 0) w godzinach pracy urzedu lub przesla6 listem poleconym na adres:
Urzqd Miejski w Drawsku Pomorskim
u1. Gen. Wladyslawa Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie
w terminie do dnia 08 kevietnia 2017 r.
Oferty, kt6re wplyna do urzedu po wyzej okreSlonym terminie nie beda rozpatrywane.
Kandydaci spelniajacy lvymogi formalne zostana powiadomieni o terminie
przeprowadzenia rozmolvy kwaliflkaCyjnej na PiSmie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Drawsko Pomorskie, dnia 20 marca 2017 r.
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