
ZARZI\DZENIE Nr 4/2017 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 
z dnia 23 stycznia 2017 roku 

w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 
Szkoly Podstawowej im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie. 

Na podstawie art. 36a us!.2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku 0 systemie 
oswiaty (Dz.U.2016, poz. 1943 ze zm.), art. 30 us!. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz.U.2016, poz.446 ze zm.) oraz §1 ust.1 i ust.2 rozporzqdzenia 
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 (Dz.U.2010, Nr 60, poz. 373 ze zm.) zarzqdza si~, co nast~puje: 

§ 1 

Oglasza siE;! konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej im. ks. 
Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie, dla kt6rej organem prowadzqcym jest 
Gmina Baboszewo. 

§2 
Ogloszenie 0 konkursie stanowi zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

§3 
Wykonanie zarzqdzenia powierza siE;! Sekretarzowi Gminy. 

§4 
Ogloszenie 0 konkursie zamieszcza siE;! na stronie internetowej Gminy Baboszewo 
www.gminababoszewo.pl i www.ugbaboszewo.bip.org.pl oraz na tablicy ogloszen 
w miejscu og6lnodostE;!pnym w siedzibie UrzE;!du Gminy Baboszewo. 

§5 
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zalqcznik do Zarzqdzenia Wajta Gminy Baboszewo 
Nr 4/2017 r. z dnia 23 stycznia 2017 r. 

WOJT GMINY BABOSZEWO 
og/asza konkurs na kandydata ua stanowisko dyrel{tora Szkoly Podstawowej 
im. Ksi"dza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie. 

I. Oznaczenie organu prowadzl!cego publicznl! szko/,!: 
Gmina Baboszewo, pow. plonski, woj. mazowieckie. 

II. Nazwa i adres publicznej szkoly, ktorej konkurs dotyczy: 
Szkola Podstawowa im. Ksiydza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie, 
Sarbiewo 17. 

III. Wymagania wobec kandydatow na stanowisko dyrektora. 
1. Do konkursu moze przyst,!pi6 nauczyciel mianowany lub dyplomowany, kt6ry spelnia l,!cznie 
nastypuj,!ce wymagania: 
1) ukonczyl studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, 
2) ukonczyl studia wyzsze lub studia podyplomowe z zakresu zarz,!dzania albo kurs kwalifikacyjny 
z zalaesu zarz,!dzania oswiat'!, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie plac6wek doskonalenia 
nauczycieli; 
3) posiada, co najmniej piycioletni sta;!: pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 
piycioletni sta;!: pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela a1mdemickiego; 
4) uzyskal: 
a) co najmniej dobr,! oceny pracy w okresie ostatnich piyciu lat pracy lub 
b) pozytywn,! oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo 
c)w przypadku nauczyciela a1cademickiego -pozytyWll,! oceny pracy w okresie ostatnich czterech lat 
pracy w szkole wyZszej przed przyst,!pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora; 
4» spelnia warunki zdrowotne niezbydne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 
5) nie byl karany kar'! dyscyplinarn,!, 0 kt6rej mowa wart. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r. -Karta Nauczyciela (Dz.U.2016, poz. 1379 ze zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego 
kar,! dyscyplinarn,!, 0 kt6rej mowa wart. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27lipca 2005 r. -Prawo 0 

szkolnictwie wyzszym (Dz.U.2016, poz.1842 ze.zm.), oraz nie toczy siy przeciwko niej 
postypowanie dyscypIinarne; 
6) nie by! skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przestypstwo lub umyslne przestypstwo 
skarbowe; 
7) nie toczy siy przeciwko niemu postypowanie 0 przestypstwo scigane z oskarzenia publicznego; 
8) nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwi'!Zanych z dysponowaniem srodkami publicznymi, 
o kt6rym mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci za 
naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (Dz.U. 2013, poz. 168 ze zm.). 
2. Do konkursu moze przyst,!pi6 r6wniez nauczyciel mianowany lub dyplomowany, kt6ry ukonczyl 
studia pierwszego stopnia lub studia vvyzsze zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub 
ukonczyl nauczycielskie kolegium jyzyk6w obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w danej szkole , oraz spelnia wymagania okreslone w § 1 pkt 2-9 
rozporz,!dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.10.2009 r. w sprawie wymagan, jakim 
powinna odpowiada6 osoba zajmuj,!ca stanowisko dyrektora oraz imle stanowisko kierownicze 
w poszczeg61nych typach publicznych szk61 i rodzajach publicznych plac6wek 
(Dz.U.2009.l84.l436). 



3. Do konkursu moze przyst![pic rowniez osoba niebyd![ca nauczycielem, ktora spelnia !![cznie 
nastypuj![ce wymagania: 
l)posiada obywatelstwo polskie, z tym ze wymog ten nie dotyczy obywateli panstw cz!onkowskich 
Unii Europejskiej, panstw cz!onkowskich Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA) 
- stron umowy 0 Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej; 
2)ukonczy!a studia magisterskie; 
3)posiada co najmniej piycioletni staz pracy, w tym co najmniej dwuletni staz pracy na stanowisku 
kierowniczym; 
4)ma pe!n[j zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z praw publicznych; 
5)nie toczy siy przeciwko niej postypowanie 0 przestypstwo scigane z oskarzenia publicznego lub 
postypowanie dyscyplinarne; 
6) ukonczyla studia wyzsze lub studia podyplomowe z zakresu zarzEfdzania albo kurs 
kwalifikacyjny z zakresu zarz![dzania oswiat![, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie 
plac6wek doskonalenia nauczycieli; 
7)spelnia warunki zdrowotne niezbydne do wykonywania pracy na stano wi sku kierowniczym; 
8) nie byla skazana prawomocnym wyrokiem za lUnyslne przestypstwo lub umyslne przestypstwo 
skarbowe; 
9)nie byla karana zakazem pelnienia funkcji zwiEfzanych z dysponowaniem srodkami publicznymi, 
o kt6rym mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci za 
naruszenie dyscypliny finans6w publicznych ( Dz. U. 2013, poz. 168 ze zm.). 

4. Do konkursu moze przyst[jpic r6wniez osoba, kt6ra jest nauczycielem mianowanym lub 
dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagaj![cym kwalifikacji pedagogicznych w 
urzydzie organu administracji rz![dowej, kuratorium oswiaty, Centrum Edukacji Artystycznej, 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okrygowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel 
mianowany lub dyplomowany urJopowany lub zwolniony z obowiE!zku swiadczenia pracy na 
podstawie przepis6w ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 0 zwiqzkach zawodowych (tj. Dz.U.2015, poz. 
1881), spelniajqcy wymagania okreslone w rozporzEfdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 
paidziernika 2009 r. w sprawie wymagail, jakim powinna odpowiadac osoba zajmuj![ca stanowisko 
dyrektora oraz hme stanowisko kierownicze w poszczeg6lnych typach publicznych plac6wek 
(Dz.U.2009, Nr 184, poz. 1436 ze zm.), z wyj![tkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny 
pracy alba pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 

IV. Wymagane dokumenty. 
1.0ferty os6b przystYPl\iEfcych do konkursu powinny zawierac: 
l)uzasadnienie przyst![pienia do konkursu wraz z koncepcj![ funkcjonowania i rozwoju publicznej 
szkoly, 
2)poswiadczon![ przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopiy dowodu osobistego lub innego 
dokumentu potwierdzajEfcego tozsamosc oraz poswiadczajEfcego obywatelstwo kandydata, 
3)zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj![cy w szczeg6lnosci informacjy 0: 

a)stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela alba 
b)stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, alba 
c )staZu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebyd![cej 
nauczycielem. 
4 )oryginaly lub poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z orygina!em kopie dokument6w 
potwierdzaj![ce posiadanie wymaganego stazu pracy, 0 kt6rym mowa w pkt 3, 
5)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 albo swiadectwa ukOl1czenia klU'sU kwalifikacyjnego z zakresu zarzEfdzenia oswiat![, 



6)zaswiadezenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan zdrowotnyeh do wykonywania praey na 
stanowisku kierowniezym, 
7)oswiadezenie, ze przeciwko kandydatowi nie toezy siy postypowanie 0 

przestypstwo scigane z oskarzenia publieznego lub postypowanie dyseyplinarne; 
8)oswiadezenie, ze kandydat nie by! skazany prawomoenym wyrokiem za umyslne przestypstwo 
lub umyslne przestypstwo skarbowe, 
9)oswiadezenie, ze kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkeji zwi'!Zanyeh z 
dysponowaniem srodkami publieznymi, 0 kt6rym mowa wart. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 
grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyseypliny finans6w publieznyeh (tj.Dz.U.20!3, 
poz. 168), 
10)oswiadezenie 0 dopelnieniu obowi!!zku, 0 kt6rym mowa w art. 7 ust. I i ust. 3a ustawy z dnia 18 
pazdziemika 2006 r. 0 ujawnieniu informaeji 0 dokumentaeh organ6w bezpieezenstwa panstwa z 
lat 1944-1990 oraz tresei tyeh dokument6w (Dz.U.2016, poz. 1721 ze zm.), 
11 )oryginal lub poswiadezonej przez kandydata za zgodnose z oryginalem kopii aktu nadania 
stopnia nauezyeiela mianowanego lub dyplomowanego, 
12)orygina! lub poswiadezona przez kandydata za zgodnose z oryginalem kopia karty oeeny praey 
lub oeeny praey dorobku zawodowego - w przypadku nauezyeiela i nauezyciela 
akademiekiego, 
13)oswiadezenie, ze kandydat nie byl karany kar!! dyseyplinam!!, 0 kt6rej mowa wart. 76 ust. 1 
ustawy z dnia 26 styeznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.2016, poz. 1379) lub wart. 140 ust. 
lustawy z dnia 27 lipea 2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym ( tj.Dz.U.2016, poz. 1842, ze 
zm.), 
14)oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgody na przetwarzanie danyeh osobowych zgodnie z ustaw!! 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 oehronie danyeh osobowych (t. j. Dz. U.2016,poz.922 ze zm.) w celach 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 
V. Informacja 0 sposobie i tcrminie skladania ofert: 
1.0ferty nalezy sk!adae w zamkniytyeh kopertaeh z podanym adresem zwrotnym, numerem 
telefonu, adresem e-mail i dopiskiem: 

"Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej 
im. ks. MK. Sarbiewskiego w Sarbiewie" 

2.0ferty nalezy skladae w Urzydzie Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, 
(KANCELARIA OGOLNA) lub wysla6 na adres Urz!!d Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, 
ul. Warszawska 9 A. Oferta wyslana przesylk!! pocztowtjlkuriersk!! winna bye z!ozona w 
dW6eh kopertaeh. Koperta zewn\,trzna z dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko 
dyrektora Szkoly Podstawowej im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie". Koperta wewnytrzna 
winna bye dodatkowo oznaczona adresem zwrotnym, numerem telefonu, adresem e-mail. 
3. Tem1in skladania ofert do 07 lutego 2017 r. do godz. 15.00. 
4. 0 zaehowaniu terminu zlozenia ofert decyduje data i godzina wplywu ofert. 
VI. Informacja 0 sposobie powiadomienia kandydatow 0 terminie i miejscu przeprowadzenia 
postl(Powania konkursowcgo. 
I.Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powolana przez W6jta Gminy Baboszewo. 
2.0 terminie i miejscu przeprowadzenia postypowania konkursowego kandydaci zostan!! 
powiadomieni indywidualnie w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na 
co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. 
3.Postypowanie konkursowe zostanie przeprowadzone nie p6zniej niz w ci!!gu 14 dni roboczych po 
uplywie terminu skladania ofert przez kandydat6w. 

WOJT 
5 o6eJ;U~' JotnWYl 

mgr Tomflsz Sobecki 


