
ZARZf\DZENIE NR 4~ /2018 
WOJT A GMINY BABOSZEWO 

z dnia 26 czerwca 20 18 r. 

IV sprmvie ogloszellia kOllkufSlIllO stol1owisko dyrektora S zko/y Podslawowej IV Mystkowie 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samofUJdzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z p6Zn. zm.), art. 63 ust. I i i 0 w zw. z alt . 29 ust. 1 pkt 2 ustav.ry 
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatov'ic (ej . Oz. u. z 2018 r. poz. 996 z p6Zn. zm.), 
oraz § 1 rozpofZ£!dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 20 17 r. \V sprawie 
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly 
podstawowej, publicznej szkoly ponadpodstawowej lub publicznej placowki oraz trybu pracy 
komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587) zarz'ldzam, co nast~puje: 

§ 1 
1. Oglasza si~ konkurs w celu wyionienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoly 

Podstawowej w Mystkowie. 
2. Trese ogloszenia 0 konkursie zawartajest w zaJ'!czniku do niniejszego zarz,!dzenia. 

§2 

Ogloszenie 0 konkursie zamieszcza sil( w: 
1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Gminy w Baboszewie, 
2. siedzibie Urzydu Gminy Baboszewo (tablica ogioszeli), 
3. na stronie internetowej www.gminababoszewo.pl. 

§3 
Wykonanie zarzCJdzenia powierza Sly Kierownikowi Referatu Ogolno-

Administracyjnego i Zamowieit Publicznych. 

§4 
Zarzqdzenie wchodzi w zyc ie z dniem podpisania. 

mgr Tomas" Sobecki 



OGLOSZE ' IE 0 KONKURSIE 

\V6jt Gminy Baboszcwo 
oglasza konkurs na stanowisko dyrektora 

Szkoly Podstawowcj w Myslkowie 

Zalqcznik 
do ZaT"l'ldzenia IU ~b120 18 

W6jta Gminy Baboszcwo 
z dnia 26 czerwca 2018 r. 

I. Organ prowadz'ley szkoly: Gmina Baboszewo. ad res: ul. Warszawska 9a, 
09- 130 Baboszewo. 

2. Nazwa i adres szkoiy, ktorej dotyczy konkurs: Szkola Podstawowa w Mystkowie, 
adres: Mystkowo 53, 09-1 30 Baboszewo. 

3. Do konkursll moze przystqpic osoba, ktora spelnia wymagania okreSlone 
w rozporzqdzeniu Minislra Edllkacji Narodowej z dnia 11 sie rpnia 2017 r. w sprawie 
wymagati.jakim powirula odpowiadac osoba zajm uj<:J:ca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej , 
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz pub li cznej plac6wce (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1597). 

4. Do konkursu moze przyst'lPic nauczyciel mianowany lub dyplomowany, kt6ry spelnia 
l'lcznie nastl1;puj<lce wymagania: 

I) posiada wyksztalcenie wyzsze i tytul zawodowy magister, magister inzynier 
lub r6wnorzli;dny. oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje 
do zajmowania stanowiska nauczycie la w danym przedszkolu, szkole 
lub plac6wce; 

2) UkOl1cZyl stud ia wyZsze lub studia podyplomowe, z zakrcsu zarz'ldzania 
albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarzqdzania oswial<l prowadzony zgodnie 
z przepisami w sprawie placowek doskonalenia nauczycieli; 

3) posiada co naj mniej piycioletni staz pracy pedagogicznej na stanowisku 
nauczyciela lub pili;cioletni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela 
akadcmickiego; 

4) uzyskal: 
a) co najmniej dobq oceny pracy w okresie ostatnich pili;ciu lat pracy lub 
b) pozytywnt! oceny dorobku z3wodowego w okresie ostatniego roku albo 
c) w pr.lypadku nauczyc iela akademickiego - pozytywn<l ocenli; praey 

w okres ie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyzszej 
- przed przyst<}pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora; 

5) spe lnia warunki zdrowotnc niez~dnc do wykonywania pracy na stanowisku 
kicrowniczym; 

6) l11a pelnt! zdolnosc do czynnosci prawnych i ko rzysta z peln i praw publicznych; 
7) nie byl prawomocnie ukarany kar<l dyscyplinam<}, 0 kt6rej mowa wart. 76 ust. 

1 llstawy z dnia 26 styeznia 1982 f. - Karla Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 967), a w przypadku nauczyciela akadcmickicgo - kaf<} dyscyplinamt!, 
o kt6rcj mowa wart. 140 ust . 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 
o szkolnictwie wyzszym (t.j. Oz. U. z 20 17 r. poz. 2 183 z p6zn. zm.), 
oraz nie loezy siy przeciwko niemu Postli;powanie dyscyplinarne; 

8) nie byl skazany prawomocnym wyrokielll za umyslnc przCslypstwo Illb um yslne 
przeslli;pstwo skarbowc; 



9) nie toczy si~ przeciwko niemu post~powanie 0 przest<rpstwo scigane 
z oskarzenia publicznego; 

10) nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem 
srodkami publicznymi, 0 ktorym mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny 
finans6w publ icznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. paz. 1311 z potn. 2m.); 

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomosc j~zyka polskiego poswiadczonq 
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 7 pazdziernika 1999 r. 0 j~zyku 

polskil1l (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 
5. Do konkursu moze przystqpic rowniez nauczyciel mianowany lub dyp!omowany, ktory: 

1) pos iada wyksztalcenie wyzsze t)1ul zawodawy licencjat, inzynier 
lub ro"morz~dny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje 
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole 
podstawowej , oraz 

2) spetnia wymagania okreSlone w ust. 4 pkt 2-11. 
6. Do konkursu moze przystqpic rowniez osoba nieb\d'lca nauczycielem, ktora spelnia 

Iqcznie nast\puj'lce w)'magania: 
1) posiada oby""atelstwo polskie, z tym ze wymog ten nie dotyczy obywateli 

panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, panstw czlonkowskich Europejskiego 
Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy 0 Europej skim 
Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacj i Szwajcarskiej; 

2) posiada wyksztalcenie wyzsze i tytul zawodowy magister, magister inzynier 
lub rownorz<rdny; 

3) posiada co najmniej pi<rcioletni stat pracy, w tym co najmniej dwuletni staz 
praey na stanowisku kierowniczym; 

4) nie toezy s i~ przeei"'iko niej post<rpowanie 0 przest~pstwo scigane z oskarzenia 
publicznego lub post<rpowanie dyscyplinarne; 

5) spelnia wymagania okreslone w ust. 4 pkt 2, 5, 6, 8, 10 ill. 
7. Ofertv osob Urzvstcuujacvch do konkursu uowinnv zawierac: 

I) uzasadnienie przyst'lpienia do konkursu wraz z koncepcj'l funkcjonowania 
i rozwoju Szkoly Podstawowej w Mystkowie; 

2) zyciorys z opisem przebiegu praey zawodowej, zawieraj'ley w szczegolnosc i 
infonnacj<r 0: 

stazu praey pedagogicznej - w przypadku nauczyeiela alba 
stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademiekiego alba 
stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku 
osoby nieb~d'lcej nauczycielem; 

3) oswiadczenie zawieraj'lce nastlfPuj'lCe dane osobowe kandydata: 
imiy (imiona) i nazwisko, 
daty i miejsce urodzenia, 

- obywatelstwo, 
miejsce zamieszkania (adres do ko respondencji); 

4) poswiadezone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie dokumentow 
pot,vierdzaj'lcych posiadanie wymaganego stazu pracy, 0 ktorym mowa 
w pkt 2, swiadeetwa pracy, zaswiadczenia 0 zatTudnieniu Jub inne dokumenty 
pot,vierdzaj'lce okres zatrudnienia; 

5) poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalami kopie dokumentow 
potwierdzaj<J:cych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu 
ukonczenia studio\\' wyzszych lub swiadectwa ukoI1czenia studiow 



podyplomowych z zakresu zarz'Jdzania albo swiadectwa ukonczenia kursu 
kwalifikacyjnego z zakresu zarZ4dzania oswiatq; 

6) poswiadczonq przez kandydata za zgodnose z oryginalem kopiy dokumentu 
potwierdzaj'Jcego znajomose jltzyka polskiego, 0 ktorym mowa w ustawie 
z dnia 7 pazdziel11ika 1999 r. 0 jyzyku polskim (t.j. Oz. U. z 2018 T. poz. 931) -
w przypadku cudzoziemca; 

7) poswiadezonq przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopiy zaswiadezenia 
lekarskiego 0 braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stanowisku kierowniczym; 

8) oswiadczenie, ze przeeiwko kandydatowi nie toczy siy postltPowanie 
o przestypstwo sc igane z oskarzenia publicznego lub postypowanie 
dyseyplinarne; 

9) oswiadczenie, ze kandydat nie by} skazany prawo111ocnym wyrokiem 
za umyslne przestypstwo lub umyslne przestypstwo skarbowe; 

10) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji 
zwiqzanyeh z dysponowaniem srodkami publicznymi, 0 ktorym mowa 
w m1. 31 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci 
za naruszenie dyscypliny finansow publicznych (t.j. Oz. U. z 2017 r. poz. 1311 
z pozn. zm.); 

I I) oswiadczenie 0 dopelnieniu obowiqzku, 0 ktorym mowa wart. 7 ust. 1 
i 3a ustawy z dnia 18 pazdziernika 2006 1'. 0 ujawnianiu informaeji 
o dokumentach organow bezpieczenstwa pallstwa z lat 1944-1990 oraz tresci 
tyeh dokumentow (t.j. Dz. U. z 2017 r. pOZ. 2186 z pozn. zm.) - w przypadku 
kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.; 

12) poswiadczonq przez kandydata za zgodnose z oryginalem kopi\( aktu nadania 
stopnia nauezycicla mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku 
nauczycieJa; 

13) poswiadezonq przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopi\( karty oeeny 
pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyc iela i nauczyeie la 
akademickiego; 

14)oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany karq dyscyplinamq, 0 ktorej mowa 
wart. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauezyeiela (t.j. Dz. U. 
z 20181'. poz. 967) lub wart. 140 ust. 1 ustawy z dnia 271ipca 2005 r. - Prawo 
o szkolnictwie wyzszym (tj . Dz. U. z 2017 r. pOZ. 2183 z p6Zn. zm.) -
w przypadku nauezyeieJa i nauczyeiela akademickiego; 

15) oswiadczenie, ze kandydat ma pelnq zdolnosc do czynnosci pravmych i korzysta 
w pelni z praw publicznych; 

16) oswiadezenie, ze kandydat wyraza zgod\( na przetwarzanie swoieh danyeh 
osobowych zgodnie z ustawq z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2018 1'., poz. 1000) \v celach przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej w Mystkowie. 

8. Ofert)' nalezy skladac, w terminie do dnia 11 lipea 2018 r. do godz. 12:00, poezt'} 
na adres: UrLqd Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9a, 09- 130 Baboszewo, 
[ub osobiscie w sekretariaeie Urzltdu Gminy w Baboszewie, pok. m 4. W przypadku 
nadeslania ofeny pocztq decyduje data wplywu do Urzydu. Oferta winna bye zlozona 
w dwoch zamknictych kopel1ach. Koperta zewnetrzna z dopiskiem "Konkurs 
na st~mowisko Dvrcktora Szkolv Podstawowej w Mvstkowic". Koperta wewnetrzna 
winna bye dodatkowo oznaezona adresem zwrotnvm i numerem telefonu. 

9. Konkurs przeprowadzi kOlllisja konkursowa powolana przez W6jta Gminy Baboszewo. 



• 

10. 0 tenninie i miejscu przeprowadzenia post~powania konkursowego kandydaci zostan~ 
powiadomieni pisemnie. 

11. Na z,!danie W6jta Gminy Baboszewo kandydat obowiqzany jest przedstawic oryginaly 
dokumcnt6w, 0 ktorych mowa W liSt. 4 pkt 4-7, 12. 13. 

12. Przed przystqpicniem do rezmow), z kandydatem dopuszczonym do PostCfpowania 
konkursowego komisja konkursowa ma prawo z,!dac przedstawienia dowodu 
osobislcgo kandydata lub ilmego dokumentu potwierdzaj,!cego jego tozsamosc 
oraz posiadane obywatelstwo. 


