Zarzqdzenie

Nr

54120t8

Burmistrza Tuczna
z dnia 1 czetwca 20L8 roku
w

dyrektora fubficzn3S1-]rzedszkola
w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko
iest Gmina
kt6rego organerl
Tucznie, ut. Wolnos.i

f;

ZS-040 Tuczno,

lnrowadzAcym

Tuczno.

z dniaS marca 9{O rt o samorz4dzie gminnym
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt Sustawy
z dnid 14 grudnia 2016 r,- Prawo
( Dz. U. 220|8 r. poz.994) oraz'.?!. 63 ust. 10 ustawy
zaruqdzam' conastEpuje:
oSwiatowe ( Dz. U. z 2018 r' poz' 650)
dyrektora Publicznego Przedszkola
$1 Oglaszam konkurs na stanowisko

WolnoSci 3;78-640

w

Tucznie' ul'

Tuczno'

I

podlega publikacji poprzez jego zami[szczenie:
$2 Ogloszenie o konkursie

Informacji Public zneilJrzgdu Miejskiego l1,lUc1nie'
informacyjnych Urzqdu Miejskiego w Tucznie'
)j
w Szczecinie'
j "Jilrcach
na stronie interneto*ej ft"atorium Oswiaty
3
1) w Biuletynie

zal4cznik
$3. TreSi ogloszenia stanowi
$4. Wykon

an\e

Nr I do zaru4dzenia'

obslugi organow Gminy i oswiaty'
zarz4dzeni powierzam Inspektorowi ds'

$5. Zarzqdzenie

wchodzlw lycie z dniem podjgcia'

BURMISTRZ
mBfrtrL KrzYiztof llara

Zalqcznik do Zarzqdzenie Nr 54/201g
Burmistrza Tuczna
z dniaT czerwca2}lg r.
oglasza konkurs na

Burmistrz Tuczna
owisko dyrektora publicznego przedszkola
w Tucznie, ul.
WolnoSci 3 ; 7 8-640 Tuczno.

,oKonkurs na stanowisko
78-640 Tucznooo.

ktora Publicznego przedszkola w Tucznie, ul.
WolnoSci 3;

I.

Do konkursu mo?e przystq rii.osob-a, kt6ra
spelnia wymagania okreslone w rozpo rzqdzeniu
Ministra Edukacji Narodowei z dnia 11 sierpnia
2017 r. w sprawie wymagari, jakim powinna
odpowiadai osoba zajmul
stanowisko- ay..r.toru
wpubliczn5rm przedszkolu, publicznej szkole__
podstawowej, publicznej ,rkol"
ponadpodstawowej oraz pub
u...2_1017 ,., for. rssT) oraz spelnia
kryteria okreslone w rozt)ot7 ozenluflT6y:"
Mrnistra LD.r..
Edukacji Narodowej z dnia srerpnii zotl
roku w sprawie szczego
X\o'ror'l
poz. 1575) wymogi ro
zqdzenia z dnia 1r srtrrpnla
sierpnia zuIl
2017 t.
r.
w
sprawie regulaminu
regulaminu
konkursu na stanowisko d
tora publicznego przeds.zkol a, publicznej
szkoly
poOr7u*o*"i,
publicznej szkoly
publicznej plac6wki orui t
konkursowej (Dz.ll. zZ\tl r poz.1587).
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$ 1. Stanowisko dyrektora
i publicznej szkoty pon
placr6wki moiLe zajmowad na
nastgpuj4ce wymagania :
1) posiada wyksztalcenie
rownorzgdny, oraz przygotow
t
t. rt
rwarrtrKac.le do zajmowania
plac6wce;

2)

publicznej szkoty podstawowej
j::t-::l_ll:h, d,ul*i "szkotami"o ir") prnri.r".i
'uvJ
Czyciel mianowany lub dyplomowany, ktr6ry
spetnia flcrnie

f:lyT.:go
psze

_p_rzedszkotao

i tytul zawodowy

ie pedagogiczne

i

magrster, magister in?ynier lub

stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu.
szkole lub

ukonezyl studia wyhsze
studia podyplomowe, z zakresu zanqdzania
albo kurs
kwalifi kacyj ny z zakresu zarz
4ania oSwiat4
prowadzony zgodnie z przepisa i w
sprawie plac6wek doskonalen ia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pigciot
y.i,slaz pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pigcioletni sta| pracy dydakt
neJ na
stanowisku nauczy ciela a
4) uzyskaL:
a) co najmniej dobr4 oceng prac w okresie
ostatnich pigciu lat pracy lub
b) pozytywn4 oceng dorob-ku za
Odowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela
emickiego - pozytywn4 oceng ptacy w
okresie ostatnich
cztercch lat pracy w szkole
- przed przyst4pieniem do konk
na stanowisko dyrektora, a w przypadku,
o kt6rym mowa
w aft. 63 ust. II i 12 ustawv z dr t4
grudnia 2016 r. - prawo oSwiato
jezeli nie przeprowadzono konkursu _
przedpowierzeniem
stanowiska dyrektora;
5) spelnia warunki zdrowotne ni
ne do wykonywania pracy na stanowisku
kierownirczym;
ru peln4 zdolnoSi do czynno
h i.korzysta z pehnipraw publi cznych;
7) nie byl prawomocnie ukaran
z dnia26 stycznia l9g2 r. _
Nauczyciela (Dz.IJ. z 2017 r.
1 1 8e), a w przypadku
nauczyciela akademickiego _ kara
dyscyplinarn4, o kt6rej mowa w n. 140
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2C
$ r. - Prawo o szkolnictwie wyhszym (Dz. tJ. z 2016
r. poz.
1842, z poln. zm.), oraznie tocz
sie
pzeciwko niemu postgpowanie yscyplinarne;

I

8)niebylskazanyprawomocnymwyrokiemZaumySlneprzestgpstwolubumySlne

skarbowe;

przestgpstwo
'ql nie^ toczy

sig przeciwko niemu postqpowante

o

scigane
przestgpstwu
:zestgpstwo )t-r54'\

z

oskarzenia

f.unkcji zvtiqzanvch z dysponowaniem
ItltTffHi karany zakazem petnienia
ust' I

srodkami

prr6li"rtr1'-i, o kt6rym mowa * 1t'.31

zanafvszeltie dyscypliny finans6w
pkt 4 ustawy z dnia l7 grudnia 2004 r.o oapo*i.ozialnosci
publicznych (Dz. U. 220t7 r,Poz'
1311);
jqzyha polskiego PoSwiadczonq na
przlpadku cudzoziemca posiada znajomoSd
f
zasadachokreSlonych w ustawi e z dnia 7
poz. 224 455, z 2015 r. Poz' 1132
paLdzienika 1999 r. o jqzyku polskim (Dz' U' z 20Il r'
orazz2017 r. Poz. 60).
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przedszkola specjalnegoo
2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkolarzwyiqtkiem
po.ditaWowejo z wyj4tkiem szkoly
or,nz stanowisko dyrekiora pu5iiczne; szkoty
mianowany lub

nauczyciel
podstawowej specjalnej, moze zajm"owa6 r6wniez
dyplomowanY, kt6rY:

licencjat, inZynier lub r6wnorzEdny' otaz
1) posiada wyksztalcenie wylsze i tytul zawodowy
przygotowanie Pedago giczne
przedszkolu lub danej szkole
il*uiruu"je do zajmowania stanowiska nauczyciela w danyn
podstawowej, oraz
)) spelnia wymagania okreslone w $ 1 pkt 2-11'

3.

prnblicznej szkoly
stanowisko dyrektora publicznego przedszkola,

i

publicznej

plac6wki oraz zespolu publicznych przedszkoli'

publicznych szk6l

rul

publicznych plac6wek mo2e zajmowa6 osoba niebgd4ca

^ou,r."y"ilf emo kt6ra spelnia lqcznie nastqpuj 4ce wymagania:

1)posiadaobywatelstwopolskie,ztymZewym6gtenniedotyczyobywatelipairstw

czlonkowskich Unii Europej skiej, pafrstw
(EFTA)
iego Poiozumienia o Wolnym Handlu
czlonkowskich Europe.lst
"Go*podu,
cz* ofaz Konfederacji Szwajcarskiej;
Europejski m Obszar)"

2) posiada wyfsrtalcenie

wyZsze

i b4ul zawodowy qlagister,

- stron umowy o

magister inZynier lub

r6wnorzqdnY;

3)posiadaconajmniejpigcioletnistazptacy,wtymcopajmniejdwuletnistazpracyna
stanowisku kierowniczYm ;
o przestqpstwo Scigane z oskaraenia publicznego
4) nie toczy sig przeciwko niej postqpowanie
lub postgPowanie dYscYPlinarne ;
2' 5' 6' 8' 10 i 11'
5) spelnia *y-uguttiu okreslone w $ 1 pkt

Oferty os6b przystqpuj4cych do konkursu powinn{ T*it"'u6:
"
do konkursu otui kotttt-f:1i..**tj"nowania i rozwoju
L) uzasadn ienia przyst4pienia
-p"blit'nej
szkoly lub publicznej placowkt'
p"Ufi.r".go przedszkolu,
w szczeg6lnoSci
z) 2yciorysu z opisem' przebiegu pr'u,y zawodowej , zawierai*cego

U.

informacjg o:
I stazupiu.y pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-stziupru.ydydaktycznej-wprzypadkunauczycielaakadqmickiego,albo
kierowniczym - w przypadku osoby
- stazu pracy, w tym staZu pracy na stanowisku
niebgd4cej nauczYcielem,
osobowe kandydata:
3) oSwiadc zeniazawrcraj4cego nastEpuj4ce dane
- imig (imiona) i nazwisko,
- datg i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,

- miejsce zamjeszkania

(adres do korespondencji),
poswiadczonych
.pt,zez kandydati za zgoanose z oryginaLem kopii dokument6w
potwierdzajqcych posiadanie
wJmaganego stazu pracy, o kt6rym
pracy, zalwiadczen o zatrudnieniu lub innych dokumeni6wmowa w lit. b: Swiadectw
potwisrdzajqcych okres
zatrudnienia,
5) poswiadczonych przez kflndydata za zgodnosi z oryginalem kopii
dokument6w
potwierdzaj4cych
rwymaganego wyksztalcenia, ri tym dyplomu ukoficzenia
-posiadanie
studi6w wyiszych
lub swiadectwa ukoriczenia studi6w podyplomo!\rych z zakresu
zatzTdzania albo swiadectwa ukoriczenia kursu kwalifikacyj".go'
z zakresu zaruEdzania

4)

oSwiat4,

6)

poswiadczonej ptzez kahdydata za zgodnosi z
oryginalem kopii dokumentu
potwierdzajqcego^.znajomosi ttrgzyka polskielo,
o
kt6rym mowa w ustawie z dnia
7 paadziernika 1999 r. o jgzyku poiskimlo z. u. z 20rr
r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. rl32
22017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca,
?raz
poswiadczonej przez kandydata za zgodnosi
7)
z oryginaLem kopii zaswiadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazan zdrowJtnych
do wykoiywania p.a'f na stanowisku
kierowniczym,
8) oswiadczenia, 2e przeciwko kandydatowi nie toczy sig postgpowanie przestEpstwo
o
scigane z oskarhenia publicznego lub postgpowanie
dyscyplinarne,
9) oswiadczenia, 2e kandydat nie byl sk azany pru*o-o"ny- wyrokiem
za umyslne
przestgpstwo lub umySlne przestppstwo skarbowe,
10) oswiadczenia, 2e kandydat nie byl karany zakazem pelnienia
funkcji zwi4zanych
z dysponowaniem srodkami publicznyml, o kt6rym
mowa w art. 3l ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
77 grudnia 2004 r' o odpowiedzialnosci ,u nururrnie
dyscypliny finans6w publicznych (Dz.
U.z2017 r.poz.13l1),
11) oswiadczeniaodopelnieniu obowi4zku, o kt6rym mowa
w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia
18 paadziernika 2006^r.- o ujawnianiu informacji o
dokumentach organ6w bezpieczenstwa
paristwa z rat 1944-1990 oraz tresci tych
dokument6w (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, rg4g,
2260 i 2261 otaz z 2017 r. poz. 153b) - w przwadku
kandyd ata na dyrektora publicznej
urodzonego przed, dniem I sierpnia I9i r.,lloty
12) poswiadczonej ptzez kand)rdata za zgodnosc z oryginalem
kopii aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w przypadku nauczyc iera.,
13) poswiadczonej przez kandydata za.zgodnose ) oiyginatem
kopii karty oceny pracy lub
oceny dorobku zawodowegj
przypadku nauczycieliinuu"ry"iela akademickiego,
:. irle-byl prawomocnie
14) oswiadczenia,2e kandydat
ukarany kar4 dyscyplinarn4, o kt6rej
mowa w art' 76 ust' 1 ustawy z dnia26 stycznia 1982
r. - Karta Nu.r"ry"i.iu'for. u. z 2017 r.
poz' 1189) lub w art' 140 ust. 1 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. - prawo o szkolnictwie
vv}rzszym (Dz. u. z 2016 r. poz. 1942, z p6An.
zm.) - w przypadku nauczyci era i nauczyciela

akademickiego,
15) oswiadczenia' ze kandydat ma peln4 zdolnosi
do czynnosci prawnych
praw publicznych;

i

korzyst a

z

pelni

Na z4danie organu prowadz4cego, kandydat jest obowi4zany
jest przedstawid oryginaly
powy Zszy ch dokument6w.

III ' oferty naleiry skladad w zamknietych kopertach z podanym
adresem zwrotnym
i dopiskiem ooKonkurs na stanowisko dyrektora
Publicznego przedszkola w Tuczniel
ul. WolnoS ci 3; 78-640 Tuczno'o
w

terminie do dnia 6 tipca 2018 r.o pocztq na adres:
IJrz4d Miejski w Tucznie
ul' wolnosci 6, 78-640 Tuczno, lub osobiScie
w
Sekretariacie urzgdu Miejskiego
w Tucznie pok. Nr 3.

w przypadku nadeslania oferty

pocztqdecyduje data wplywu do urzgdu.

powinna
elektronicznej' pr{Y czym oferth taka
postaci
w
ofert
skladanie
sig
Dopuszcza
elektronicznym afbo podpisem potwierdzonym
hy6 opatrzona kwalifikowanym podpir"kopib dokument6]w wymaganych
profilem zaufanym ePUAP-i zawierad-elektroniczne
jako zalqczniki do ofertY'
pow olan a przer' Burmislrza Tuczna'
IV. Konkurs Przeprowadzi komisja konkursow a
kandydaci
V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postgpowania konkursoffego
zostan4 powiadomieni indywidualnie'
to2samoSci'
Kandydat zgl.aszasig na konkurs z dokumentem

Tuczno. dnra 7 czerwla2018 r'

BURMI;TRZ
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