Zarzqdzenie

Nr

55/201g

Burmistrza Tuczna
z dniaT czerwca 2018 roku

sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoty podstawowej im.
Mieszka I w Marcinkowicach, . Marcinkowice
46A, 78-641 Marcinkowice, kt6rego
organem prowadz4cym jest Gmina Tuczno.
w_

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

5 ustawy z dniag marga 990 t.o samorz4dzie
gminnym
(Dz'u' z 2018 r' poz. 994) ora) afi..63
ust. t0 ustawy z

dnia 14 grudnia 2016 r.-prawo

oSwiatowe ( Dz. U. z 20lg r. poz. 650) zarzEdzam,
conasigpu;e:

$1 oglaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoly Fodstawowej
Marcinkowicach, ul. Marcinkowice 46 A, 7 g -641
Marcinkowice.

im. Mieszka I w

$2 ogloszenie o konkursie podlega publikacji poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji publicznej Urzgdu
Miejskiego w Tucznie,
2) natablicach informacyjnych Urzgdu lrtiejstdego
w T"ucznie,
3) na stronie internetowej Kuratorium oswiaty
rriSzczecinie.

$3' Tresi ogloszenia stanowi zarqcznikNr 1 do zarzqdzenia.
$4' wykonanie zarzEdzeni powierzam Inspektorowi ds. obslugi organ6w

Qminy i oswiaty.

$5. Zaruydzenie wchodziw Zyciez dniem pod.gcia.
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8) nie byt

skazany prawomocnym wyrokiem

przestgpstwo skarbowe

za umy6lne przestgpstwo lub

umySlne

;

9) nie toczy sig przeciwko niemu postgpowanie o

ptzestgpstwo Sqigane z oskarlenia
publicznego;
10) nie bytr karany zakazem pelnienia funkcji zwi4zaflych z dysponowaniem Srodkami
publicznymi, o kt6rSnn mowa w art. 31 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoSci za naruszenie dyscypliny finans6w
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

r3lr);

w przypadku

ctdzoziemca - posiada znajomoSi jgzyka polskiego pogwiadczon4 na
w ustawie z dniaT
paldziernika 1999 r. o jEzyku polskim (Dz. U. z 20ll r. psy.224 i 455, z 2015 r. poz. ll32
orazz2017 r.poz.60).

11)

zasadach okreSlonych

2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyJ1tkiem prze{szkola specjalnego,
oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoly podstawowej, z wyj4tkiem - szkoty
podstawowej specjalnej, mo2e zajmowa( r6wnied nauczyciel
-iaoo*aoy lub
dyplomowany, kt6ry:
1) posiada wyksztalcenie wylsze i tytul zawodowy licencjat, inzynier lub r6wnorzgdny, oraz
przygotowanie pedag o giczne i
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole
podstawowej, oraz
2) spetnia wymagania okreSlone w g I pkt 2-1 1.

3.

Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej slkoly i publicznej
placrfwki oraz zespolu publicznych przedszkoli, publicznych szk(l lub publi.roy.h
plact6wek moie zajmowad osoba niebgd4ca nauczycielem, kt64a spelnia l4cznie
nastgpuj 4ce wymagania

:

z tym 2e vtymog te{r nie dotycz{ obywateli paristw
czlonkowskich Unii Europej skiej, paristw
czionkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTAI) - stron umowy o
Europej ski m ob szar ze Go spo dar czym or az Konfederacj i Szwaj carskiej ;
2) posiada wyksztalcenie WAsze i tytul zawodowy magister, malister in|ynier lub
r6wnorzgdny;
3) posiada co najmniej pigcioletni staZ pracy, w tym co n mniej dwqletni staz pracy na
stanowisku kierowniczyml
4) nie toczy sig przeciwko niej postgpowanie o przestgpstwq Scigane z oskar2enia publicznego
lub postgpowanie dyscyplinarne ;
5) spelnia wymagania okreslone w g 1 pkt 2, 5, 6,8, 10 i 1 1.
1) posiada obywatelstwo polskie,

III.

Oferty os6b przystgpujqcych do konkursu powinny zawiera&
uzasadnrenia przyst4pienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonpwania i rozwoju
publicznego przedszkola, publicznej szkoly lub publicznej ptrac6wki,
2) Zyciorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej , pawieraj4cego w szczeg6lnoSci
informacjg o:
adku nauczyciela albo
- staZu p
p
stazu
dku nauczyciela akadotrnickiego, albo
na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby

1)

;rffi;.

3) o swiadc zenia zawieruj 4c e go nastgpuj
- imig (imiona) i nazwisko,
- datg i miejsce urodzenia,
- obwvatelstwo.

4c

e dane

o

s

obowe kandydata

:

Dopuszcza sig skladanie ofert w postaci elektronicznej5 przy czym qferta
taka powinna
by6' opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronic"oy- alno p-oApi$em potwi..drorryprofilem zaufanym ePUAp i zawiera(, elektroniczne ftopie dokument6w wymaganych
jako zal4czniki do oferty.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powoldn

V' O terminie i

I

przezBurmistrza Tuczna.

miejscu przeprowadzenia postgpolvania konkursowego kandydaci

zostan4 powiadomieni indywidualnie.

Kandydat zglasza sig na konkurs z dokumentem to2samoSci.
Tuczno, dnia 7 czerwca20l8 r.
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