
ZarzC\dzenie Nr 35/2016 
W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 09 czerwca 2016 roku 

w sprawie ogtoszenia konkurs6w na kandydat6w na stanowiska dyrektor6w 
publicznych szk6t, dla kt6rych organem prowadzllcym jest Gmina Baboszewo, 

Na podstawie art. 36a ust.2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku 0 systemie 
oswiaty (Oz. U. z 2015 r. , poz. 2156 ze zm.) , art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym(Oz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz §1 ust.1 i 
ust. 2rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 kwietnia 2010 r. w 
sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoly lub publicznej 
plac6wki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Oz.U. Nr 60 , poz. 373 ze zm . 
zarzlldzam, co nast~puje: 

§ 1 

Oglasza sit;: konkursy na kandydat6w na stanowiska dyrektor6w publicznych szk61, 
dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Baboszewo, tj . 
1) Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie , 

ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo, 
2) Szkoly Podstawowej im. J6zefa Wybickiego w Baboszewie , 

ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo. 

§2 
Ogloszenie 0 konkursach stanowi zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

§3 
Wykonanie zarzqdzenia powierza sit;: Sekretarzowi Urzt;:du Gminy. 

§4 
Ogloszenie 0 konkursach zamieszcza sit;: na stronie internetowej Gminy Baboszewo 
www. gminababoszewo.pl i www.ugbaboszewo.bip.org.pl oraz na tablicy ogloszeri 
w miejscu og6lnodostt;:pnym w siedzibie Urz~du Gminy Baboszewo. 

§5 
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Znlqczllik do Znrzqdze/1in Woj ln Glllil1Y Bn/Joszewo 
Nr 35/2016 r. z dl1in 09 czerwcn 2016 r. 

WOJT GMINY BABOSZEWO 
oglasza Iwnlwrsy na kandydatow na stanowiska dyrektorow publicznych szkol, 
dla ktorych organem prowadzllcym jest Gmina Baboszewo: 
1) GimmlZjum im. Armii Krajowej w Baboszewie, 

ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo, 
2) Szkoly Podstawowcj im. Jozefa Wybickiego w Baboszcwic, 

ul. Jana i Antoniego Brodcckich 6, 09-130 Baboszewo. 

1. Do Iwnkursu moze PI7:ystljpic osoba b~dljca nauczycielem mianowanym 
tub dyplomowanym, ktor'a spelnia Iljcznie nast~pujljce wymagania: 
I) ukOliczyla studi a l11agisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne b~dZ Ukoliczyla studia 
pierwszego stopnia lub stud ia wyzsze zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub 
ukOliezyla nauczycie lskie kolegiul11 jyzy kow obcych. posiada k wa l i fikacje do zaj mowania 
stanowiska na uczyciela w danej szkole ; 
2) Ukoliczyla studia wyzsze tu b studia podyplomowe z zakresu zarzqdzania albo kurs 
kwalifikacyjny z zakresu zarz!jdzania oswiat!j, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie 
placowek doskonalenia nauczyeieli; 
3) posiada, eo najmniej pi i(cioletni staz praey pedagogicznej na stano wi sku nauezyeiela lub 
piycioletni staz praey dydaktycznej na stanowisku nauczyeiela akademickiego; 
4) uzyskala: 
a) eo naj Illniej dobr,! oeen<; pracy w okres ie ostatnich piye iu !m pracy lub 
b) pozytywn~ occny dorobku zawodowego w okres ie ostatni ego rok u albo 
e) w przypadku nauczyeiela akadel11 iekiego -pozytywnq oceni( pracy w okresie ostatnich 
ezterech lat pracy w szkole wyzszej przed przyst~pieniem do konkursu na stanowisko 
dyrektora; 
5) speln ia warunki zdrowotne niezb<;dne do wykonywan ia praey na stanowisku kierowniezym; 
6) nie byta karan y kar<) dyscyp linarnq, 0 ktorej mowa wart. 76 us!. I ustawy z dn ia 26 styeznia 
1982 r. -Karla Nauezyeiela (Oz. U. z 20 14 r. paz. 19 1 z pMno zm .) a w przypadku nauezyeie la 
akademickiego karq dyseypl inarnq, 0 kt6rej mowa wart. 140 ust. I ustawy z dnia 27 lipca 2005 
r. -Pl'awo a szkolnietwie wyzszym (Oz. U. z 2012 roku, poz.572 z pM n.zm. ), oraz nie toezy s i ~ 

przeeiwko niej posti(powanie dyscyplinarne; 
7) nie byla skazana prawol11oenYI11 wyrokiem za umyslne przesti(pstwo lub ul11ys lne 
przestypstwo skarbowe; 
8) nie toezy sii( przec iwko niej postypowanie a przesti(pstwo se igane z oskarzen ia publicznego; 

9) ni e byla karana zakazem pelnienia fu nkej i zwi~zanych z dysponowaniem srodkami 
plib li eznymi. a kt6ry m mo wa wa rt. 31 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grud ni a 2004 r. 0 

odpowiedzialnosei za naruszenie dyseypliny ti nansow publicznych ( Oz. U. z 2013 roku poz. 
168 ze zm.). 

2. 0 0 ko nkursu maze przyst!jpic rowniez osoba: 
I) ni eb<;dqea nauczyc ie lem, ktora spelnia I~ezni e nasti(puj!jce wymagania: 

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym ze wymog ten ni e dotyczy obywateli palistw 
czlonkowsk ich Unii Europejskiej , pati stw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia 0 

Wolnym Hamllu (EFTA) - stron umowy a Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 
Konfede racj i Szwajcarski ej; 



b) ukollczl'la studia magisterskie; 
c) posiada co najmniej piycioletni staz pracy, w tym co naj mniej dwuletn i staz pracy na 
stanowisku kierowniczym; 
d) ma pelnq zclo lnos6 do czynnosci prawnyc h i korzl'sta z praw publicznych; 
e) nie toczl' si y przeciwko niej post\!powanie 0 przestypstwo sc igane z oskarzenia 
publicznego lub postypowanie dl'scyplinarne; 
1) spelnia wymagania okreslone w ust. 1 pkt 2, 5, 7 i 9. 

2) jest nallczycielelll mianowa nym Ilib dyplomowanYIll zatrlldn ionym na stanowiskll 
wymagaj qcy m kwa lifi kacj i pedagogicznl'ch w lIrzydzie organ ll administracj i rzqdowej, 
kuralorium oswiat)'. Centrum Edllkacji Artyst)'cznej , Centralnej Komi sj i Egzaminacyjnej i 
ok rygowych komisjach egzaminacyjnl'ch, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowanl' 
uriopowany lub zwolnionl' z obowi,!zku swiadczenia pracy na podstawie przepisow ustawy z 
clnia 23 maja 199 1 r. 0 zwiqzkach zawodowych (Oz. U. z 2014 r. poz. 167), spelniaj'lcy 
wymagania okreslone w rozporzqdzeniu Min ish'a Edukacji Narodowej z dnia 27 pazdziernika 
2009 r. w sprawie wymag3l1 , j aki m pow inna odpowiadac osoba zajmujqca stanowisko 
dy rektora oraz inne stanowi sko kierownicze w poszczegolnl'ch typach publ icznyc h pl acowe k 
(Oz. U. Nr 184, poz . 1436 ze zm.), z wyjqtk iem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny 
pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 

3. Ofcrty os6b przyst~pujllcych do konkursu powinny zawierac: 

I) uzasaclnienie przystqpienia do konkursu wraz z koncepcj'l funkcjonowania 
i roz.woju pub li cznej szkoly, 

2) poswiaclczo nq przez ka ndydata za zgod nosc z oryg inale m kopiy dowodu oso bistego 
lub IIlnego dokumentu potwierclzajqcego tozsamosc oraz poswiadczaj qcego 
obl'wate lstwo kandydata; 

3) zyc iorl's z opisem przebiegu pracl' zawodowej , zawierajqcl' w szczegolnosci 
informacj\! 0: 

- stazu pracy pedagogicznej - w przl'padku nauczl'c ie la albo 
- slazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akadelll ickiego. a lbo 
- staZLI pracy, w tl'm stazu pracy na stanowisku ki erowniczl'm - w przypadku osobl' 

niebydqcej nauczl'c ielem. 
4) orl'gi nall' lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z orl'gina!em kopie 

dokumentow potwierdzajqce posiadanie wymaganego stazu pracl', 0 ktorym mowa 
w pkt 3. 

5) orl'gina!y lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z orygina!em kop ie 
dokumentow potwierdzajqcych posiadanie wl'maganego wyksztalcenia. w tym 
d)'p lomow ukOllczenie studiow wyzszych lub swiadectwa lu b swiadectwa 
ukoliczc ni e stucliow pocl l' plomowych z zak resu zarzqclze ni a a lbo swiaclectwa 
ukollczen ia kursu kwalifi kacl'jnego z zakresu zarzqclzen ia oswiatq; 

6) zaswiaclczenie lekarskie 0 braku przeciwwskaz3l1 zclrowotnl'ch do wykonywania 
pracy na stanowisku kierowniczl'm; 

7) oswiadczenie, ze przeciwko kandl'clatowi ni e toezl' sit; postypowanie 
o przesl"pstwo sc igane z oskarzenia publicznego lu b postypowan ie dl'scyplinarne; 

8) oswiaclczenie, ze kancll'dat nie by l skazanl' prawomoc nym wy rokiem za ul11 ys lne 
przestypstwo lub um)'sl ne przestypstwo skarbowe; 



9) oswiadczenie, ze kandydat ni e by! karany zakazem pelnien ia funkcj i zwiqzanych z 
dysponowaniem srodkall1 i publi cznymi , 0 ktorym mowa wart. 31 ust. I pkt. 4 
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosc i za naruszenie dyscyp liny 
fi nansow publi cznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 168); 

10) oswiadczenie 0 dope!nien iu obowiqzku, 0 ktorym 1l10wa wart. 7 ust. I i ust. 3a 
llstawy z dnia 18 pazdziernika 2006 r. 0 llj awnieniu informacj i 0 dokumentach 
organow bezpieczellstwa pmlstwa z lat 1944- 1990 oraz treSci tych doku mentow (Oz. 
U. z 20 13 r. , poz. 1388); 

II) oryg inal lub poswiadczonej przez kandydata za zgodnosc z orygina!em kop ii aktu 
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego; 

12) oryg inal lub poswiadczona przez kandydata za zgodnosc z orygina1em kopia karty 
oeeny praey lub oeeny praey dorobku zawodowego - w przypadku nauezyeiela 
i nauezyciela akademickiego; 

13) oswiadczen ie, ze kandydat nie by! karany karq dyscypl inarn'l, 0 kt6rej mowa wart. 
76 ust. I ustawy z dnia 26 styeznia 1982 r. - Karta Nauezye ie la ( Oz. U. z 20 14 r. . 
poz. 19 1) lub wart. 140 ust. I ustawy z dnia 27 li pea 2005 r. - Prawo 0 szkoln ietwie 
wyzszym (Dz. U. z 20 12 r. , poz. 572, ze zm.); 

14) oswiadezenie, ze kandydat wyraza zgod~ na przetwarzanie danyeh osobowych 
zgodnie z ustaw!) z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tekst 
jedn. : Dz. U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926, ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko dyrektora. 

4. Informacja 0 sposobic i tcnninic skladania ofert: 
I )Oferty nalezy sk!adae w zamkni~tych kopertaeh z podanym adresem zwrotnYIl1 , numere m 
tel efonll, adresem e-mail i dop iskiell1 odpowiednio: 

-.. Konkurs na kandydala na sianowisko dyrektora Gimnazjum im. Armii Krajowej 
IV Baboszewie. " 

- .. Konkurs na kandydata na sianowisko dyreklora Szkoly Podslawowej im. Joze(a 
Wybickiego w Baboszewie. " 

2)Ofe rty nalezy sk!adae w Urz~dz ie Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, 
(pok. Nr 4 Sekretariat) lub wys!ae na adres Urzqd Gll1 iny Baboszewo, 09- 130 Baboszewo, 
ul. Warszawska 9A. Oferta wystana przesytk!) pocztow!)/kurierskq winna bye z!ozona 
w dwoeh kopertach. Koperta zewn~trzna z dopiskiell1 "Konkurs na kandydata na stanowisko 
dyrektora" . Koperta wewn~trzna wi nna bye dodatkowo oznaczona adresem zwrotnym, 
nllmerem telefonu, adresell1 e-mai l. 
3) Terl11in skladan ia ofert do 24 cze rwca 2016 r. do godz. 15.00. 
4) 0 zachowanill tenni nu zlozenia o fert deeyd llje data i godzina wp!ywu ofert. 

5.Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powo!ana przez W6jta Gminy Baboszewo. 

6. 0 terminie i miejscu przeprowadzenia post~powania konkursowego kandydaci zostanq 
powiadoll1ieni indywidua lnie w formie li stu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 


