Za cznik do Zarz dzenia Nr 399 /05
Burmistrza Miasta Dynów
z dnia 05 maja 2005r.

OG OSZENIE O KONKURSIE
§1. Burmistrz Miasta Dynów og!asza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Zespo!u Szkó! w Dynowie, ul. Szkolna 11
§2.1. Do konkursu na stanowisko dyrektora mo e przyst pi nauczyciel mianowany
lub dyplomowany spe niaj cy wymagania okre lone w rozporz dzeniu Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymaga&, jakim
powinna odpowiada osoba zajmuj ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze, w poszczególnych typach szkó i placówek (Dz.U. z 2003r. Nr 89, poz.
826 i Nr 189 z pó/n. zm.), który:
1) uko&czy studia wy sze magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne
oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, w której
og oszono konkurs, okre lone w rozporz dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 10 wrze nia 2002r. w sprawie szczegó owych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz okre lenia szkó i wypadków, w których
mo na zatrudni nauczycieli niemajacych wy szego wykszta cenia, lub
uko&czonego zak adu kszta cenia nauczycieli (Dz.U. Nr 155,poz. 1288 z pó/n.
zm.);
2) uko&czy studia wy sze lub podyplomowe z zakresu zarz dzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarz dzania o wiat , prowadzony zgodnie z
przepisami sprawie placówek doskonalenia nauczycieli lub kurs doskonal cy z
zakresu zarz dzania o wiat , o którym mowa w § 9 ust. 1 wy ej
wymienionego rozporz dzenia;
3) posiada co najmniej pi6cioletni sta pracy pedagogicznej na stanowisku
nauczyciela lub pi6cioletni sta pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela
akademickiego;
4) w okresie pi6ciu lat bezpo rednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora
uzyska co najmniej dobr ocen6 pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a
w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywn ocen6 pracy w okresie
ostatnich czterech lat pracy w szkole wy szej, je eli stanowisko dyrektora
obejmuje bezpo rednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wy szej, albo w
okresie roku bezpo rednio przed przyst pieniem do konkursu na stanowisko
dyrektora uzyska pe n ocen6 dorobku zawodowego;
5) posiada za wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza& zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ;
6) nie by karany kar dyscyplinarn , o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z
pó/n. zm.) oraz nie toczy si6 przeciwko niemu post6powanie dyscyplinarne;
7) nie by karany za przest6pstwo pope nione umy lnie oraz nie toczy si6
przeciwko niemu post6powanie karne;
8) nie by karany zakazem pe nienia funkcji kierowniczych zwi zanych z
dysponowaniem rodkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4

ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r.
Nr 15, poz. 148 z pó/n. zm.)
2. Do udzia u w konkursie na stanowisko dyrektora szko y wymienionej w §1
mo e przyst pi równie nauczyciel dyplomowany lub mianowany zatrudniony na
stanowisku wymagaj cym kwalifikacji pedagogicznych w urz6dzie organu
administracji rz dowej, kuratorium o wiaty, Centrum Edukacji Artystycznej,
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okr6gowych komisjach egzaminacyjnych
oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z
obowi zku wiadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja
1991r, o zwi zkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 854, z pó/n. zm.)
spe niaj cy wymagania okre lone w §2 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 5-8.
3. Do udzia u w konkursie na stanowisko dyrektora szko y wymienionej w §1
mo e przyst pi równie nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który uko&czy
studia wy sze zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, okre lone w
rozporz dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 wrze nia 2002
roku w sprawie szczegó owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
okre lenia szkó i wypadków, w których mo na zatrudni nauczycieli niemajacych
wy szego wykszta cenia lub uko&czonego zak adu kszta cenia nauczycieli (Dz.U.
Nr 155, poz. 1288 z pó/n. zm.) i spe nia warunki okre lone w § 2 ust. 1 pkt 2-8.
4. Do udzia u w konkursie na stanowisko dyrektora szko y wymienionej w §1
mo e przyst pi równie osoba nieb6d ca nauczycielem, która uko&czy a studia
wy sze magisterskie, posiada co najmniej pi6cioletni sta pracy, posiada
wykszta cenie i przygotowanie zawodowe odpowiadaj ce kierunkowi kszta cenia
w szkole, a ponadto spe nia warunki okre lone w §2 ust. 1 pkt 2 i pkt 5-8.
§ 2. Oferty osób przyst6puj cych do konkursu powinny zawiera :
1) uzasadnienie przyst pienia do konkursu wraz z koncepcj funkcjonowania i
rozwoju szko y zawieraj c w szczególno ci:
a) priorytety dzia alno ci kierowanej jednostki o wiatowej;
b) precyzyjne okre lenie terminu realizacji zada& przedstawionych w
koncepcji, przypadaj cych w okresie 5 letniej kadencji;
c) /ród a finansowania dzia alno ci z okre leniem /róde wewn6trznych;
d) program optymalizacji wydatków jednostki;
d) sposób zarz dzania i rozwoju bazy oraz wyposa enia jednostki
e) sposób mierzenia i realizacji koncepcji.
2) yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj cy w szczególno ci
informacj6 o sta u pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub sta u
pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz
dokumenty potwierdzaj ce posiadanie wymaganego wykszta cenia – w
przypadku osoby b6d ce nauczycielem;
4) dyplom uko&czenia studiów wy szych oraz dokumenty potwierdzaj ce
posiadanie wymaganego sta u pracy, wykszta cenia i przygotowania
zawodowego – w przypadku osoby nieb6d cej nauczycielem;

5) dyplom uko&czenia studiów wy szych lub studiów podyplomowych z zakresu
zarz dzania albo za wiadczenie o uko&czeniu kursu kwalifikacyjnego z
zakresu zarz dzania o wiat ;
6) ocen6 pracy, o której mowa w §1 pkt 4 rozporz dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymaga&, jakim powinna
odpowiada osoba zajmuj ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze, w poszczególnych typach szkó i placówek;
7) za wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza& zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) o wiadczenie, e kandydat nie by karany kar dyscyplinarn , o której mowa w
art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z
2003r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy si6 przeciwko
niemu post6powanie dyscyplinarne;
9) o wiadczenie, e kandydat nie by karany za przest6pstwo pope nione
umy lnie nie toczy si6 przeciwko niemu post6powanie karne;
10) o wiadczenie, e kandydat nie by karany zakazem pe nienia funkcji
kierowniczych zwi zanych z dysponowaniem rodkami publicznymi, o których
mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594,
Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);
11) o wiadczenie, e kandydat wyra a zgod6 na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
§ 3. Oferty nale y sk ada w zamkni6tych kopertach z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem „Konkurs - Zespó Szkó ” w terminie 14 dni od dnia
ukazania si6 og oszenia (decyduje data wp ywu) na adres:
Burmistrz Miasta Dynów
ul. Rynek 2
36-065 Dynów
§ 4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo ana przez Burmistrza
Miasta Dynowa.
§ 7. O terminie i miejscu przeprowadzenia post6powania konkursowego
kandydaci zostan powiadomieni indywidualnie.

Burmistrz Miasta Dynów
Anna Kowalska

