
Zarz'!dzenie Nr 30/2015 
W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 12 czerwca 2015 roku 

w sprawie zmiany tresci zalqcznika do Zarzqdzenia Nr 28/2015 
W6jta Gminy Baboszewo z dnia 01 czerwca 2015 r. dot. przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Baboszewie. 

Na podstawie art. 36 a ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku 0 systemie oswiaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z p6Zniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z p6zniejszymi zmianami), 
zarzqdzam co nast~puje: 

§1 
W ogloszeniu 0 konkursie stanowiqcym za1'lcznik do Zarzqdzenia Nr 28/2015 z dnia 
01 czerwca 2015 r. skresla si~ dokument wymieniony punkcie 2j. "aswiadczenie a dapelnieniu 
abawiqzku, a ktonjm mawa wart. 7 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 18 paidziernika 2006 r. a ujawnieniu 
infarmacji a dakumentach arganow bezpieczenstwa panstwa z lat 1944-1990 araz trdci hjch 
dakumentow (Dz. U. z 2013 r. paz.1388)" 

§2 

Ogloszenie 0 zmianie tresci za1'lcznika do Zarz'ldzenia zamieszcza si~ na stronie internetowej 
Urz~du Gminy Baboszewo www.gminababoszewo.pl i www.ugbaboszewo.bip.org.pL 
na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo oraz w prasie lokalnej - "EXTRA PLON-SK". 

§3 

Zmienione ogloszenie 0 konkursie stanowi zalqcznik do zarzqdzenia. 

§4 

Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

WOJT 
5obetit.' JOMa6t. 
mgr Ti;masz Sobecki 



Zalqcznik do Zarzqdzenia W6jta Gminy Baboszewo 
Nr 30;2015 r. z dnia 12 czenvca 2015 r. 

OGLOSZENIE 0 KONKURSIE 

WOJT GMINY BABOSZEWO 
oglasza konkurs na kaudydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Baboszewie 

1. Do konkursu moze przyst'lpic osoba, kt6ra spelnia wymagania okreslone w §1, §2 ust.1, 
§5 ust.1 oraz §10 rozporz'ldzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pazdziernika 
2009 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac osoba zajmuj'lca stanowisko 
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczeg6lnych typach publicznych 
plac6wek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.). 

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 rozporz'ldzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej 
szkoly lub publicznej plac6wki oraz trybu prac kOrnisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 
60, poz. 373, ze zm.) oferty os6b przyst~puj,!cych do konkursu powinny zawierac: 

a) uzasadnienie przyst'lpienia do konkursu wraz z koncepcj'l funkcjonowania i rozwoju 
Przedszkola w Baboszewie. 

b) poswiadczon'l przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie dowodu osobistego 
lub innego dokumentu potwierdzaj'lcego tozsamosc oraz poswiadczaj<jcego 
obywatelstwo kandydata; 

c) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj'lcy w szczeg6lnosci informacj~ 
0: 
- stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela alba 
- stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akadernickiego, albo 
- stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby 
nieb~d'lcej nauczycielem; 

d) orygina!y lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z orygina!em kopie 
dokument6w potwierdzaj'lce posiadanie wymaganego stazu pracy, 0 kt6rym mowa w 
lit. c; 

e) orygina!y lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z orygina!em kopie 
dokument6w potwierdzaj,!cych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym 
dyplom6w ukonczenie studi6w wyzszych lub swiadectwa lub swiadectwa ukonczenie 
studi6w podyplomowych z zakresu zarz'!dzenia alba swiadectwa ukonczenia kursu 
kwalifikacyjnego z zakresu zarz'!dzenia oswiat'!; 

f) zaswiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stanowisku kierowniczym; 

g) oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy si~ post~powanie 0 przest~pstwo 

scigane z oskarzenia publicznego lub post~powanie dyscyplinarne; 
h) oswiadczenie, ze kandydat nie by! skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne 

przest~pstwo lub umyslne przest~pstwo skarbowe; 



i) oswiadczenie, ze kandydat nie by! karany zakazem pe!nienia funkcji zwi<jzanych 
z dysponowaniem srodkarni publicznyrni, 0 kt6rym mowa wart. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6w 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168); 

j) orygina! lub poswiadczonej przez kandydata za zgodnosc z orygina!em kopii aktu 
nadania stopnia nauczyciela rnianowanego lub dyplomowanego - w przypadku 
nauczyciela; 

k) orygina! lub poswiadczona przez kandydata za zgodnosc z orygina!em kopia karty 
oceny pracy lub oceny pracy dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela 
i nauczyciela akadernickiego; . 

I) oswiadczenie, ze kandydat nie by! karany kar<j dyscyplinarn<j, 0 kt6rej mowa wart. 76 
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. , poz. 191) 
lub wart. 140 ust. 1ustawy z dnia 27lipca 2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 572, ze zm.); 

m) oswiadczenie, ze kandydat rna pem<j zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta 
z pe!ni praw publicznych - w przypadku osoby nieb~d<jcej nauczycielem; 

n) oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgod~ na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z ustaw<j 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. 

3. Na z<jdanie organu prowadz<jcego szkoly, kandydat jest zobowiqzany przedstawic 
orygina!y dokument6w, kt6rych potwierdzone za zgodnosc z orygina!em kopie zosta!y 
za!<jczone do oferty konkursowej. 

4. Oferty nalezy sk!adac w zamkni~tych kopertach z podanym adresem zwrotnym, 
numerem telefonu, adresem e-mail i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora 
Przedszkola w Baboszewie" na adres: Urz<jd Gminy Baboszewo, uL Warszawska 9 A 
09-130 Baboszewo (pok. Nr 4 Sekretariat) w terminie do 30 czerwca 2015 r. do godz. 
15.00. 

Konkurs przeprowadzi Kornisja Konkursowa powo!ana przez W6jta Gminy Baboszewo. 

o terminie i rniejscu przeprowadzenia post~powania konkursowego kandydaci zostan<j 
powiadornieni indywidualnie. 

WOJT 


