kursie
stanowisko
dyrektorów szkół podstawowych
i przedszkola w Gminie Somonino
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Podstawowej im. Kardynała Stefana
w Somoninie
- Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie
- Szkoły Perlstawowej im. świętego Franciszka z Asyżu w Egiertowie
Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Bereza
- Gminnego Przedszkola w Coręezynie
••••
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1. jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do
nauczyciela w szkole
lub w przedszkolu
lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
z przepisami w

na stanowisku nauczyciela lub
akademickiego;
5.

co najmniej dobrą

pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

w
ostatnich
konkursu na stanowisko
dyrektora;

6.

zdrowotne

do wykonywania pracy na stanowisku

z pozn.
a w przypadku """'--.1
UU'_'''''t, o
mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia
lipca
r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.:Dz.U.2016.1842, z późnozm.) oraz nie toczy
niemu postępowanie dyscyplinarne;

8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
przestępstwo skarbowe;

lub umyślne

9. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego;
lO. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.l pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.:Dz.U.2013.168).

n. O stanowisko

dyrektora szkoły Jub przedszkola może ubiegać się osoba nie będąca
mmczycielem, która łącznie spełnia następuiące wymagania:

B"

"

l. posiada obywatelstwo polskie; wyrnóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich
Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron urnowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji
Szwajcarskiej;
ukończyła studia magisterskie;
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
stanowisku kierowniczym;
4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub postępowanie dyscyplinarne;
6. spełnia wymagania określone w części I"A" pkt 3, 6, 8 i 10.

In. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
C"

"

l) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
szkoły/przedszkola,
2) kopię dowodu osobistego poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo
kandydata,
życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej

w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

pracy, w
nauczycielem,

pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie

kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
rr<H,,,,,nn

stażu

o

mowa w pkt. 3,

lub poświadczone
kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie
wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu
zarządzania albo
kursu kwalifikacyjnego z zakresu

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z

7)

8)

że
prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)

że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. l pkt 4 ustawy z dnia
17
2004 LO
za
dyscypliny finansów publicznych
(t.j.: Dz.U.2013.l68),

11'Y"T"'Y'P

kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania
lub
w przypadku nauczyciela.
1 J) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny
lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku
i nauczycielaakademickiego,
l

, że
nie
karany
z 26 stycznia 1982 I'.> Karta
l
z
lipca
16.1842, z późn. zm.) - w przypadku

Ul.UIv"-'-iHv

o której mowa w art.76
((t.j.:Dz.U.2016.1379 z późno zm.),
Prawo o szkolnictwie
i nauczyciela akademickiego,

że
ma
do
prawnych i korzysta z pełni
praw publicznych - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j.:Dz. U.
w celach
konkursu na
dyrektora,
obowiązku, o
mowa w art.7 ust. 1 i ust.3a ustawy
z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organ
z
1944 - 1990 oraz
dokumentów (t.j.:
.2016.1721, z późn.zm.) - dotyczy osób urodzonych przed dniem l sierpnia 1972 r.
".U. . .""'-Hi •.... o

"Konkurs na stanowisko dyrektora

w

do dnia 17 maja 2017 roku na
w Somoninie
1

Punkt
w
Gminy
parter w godzinach: poniedziałki, wtorki, czwartki od 7 :30 do 15 :30, środy od
7:30 do 14:30 lub
pocztą na
Urząd Gminy Somonino.
21, (decyduje
komisja konkursowa

o

terminie i mleJSCU przeprowadzenia
indywidualnie.

postępowania

Wójta Gminy w Somoninie.
konkursowego

kandydaci

zostaną

