
ZARZ~DZENIE NR 41- /2018 
WDJTA GM INY BABOSZEWO 

z dnia 26 czerwca 2018 r. 

IV sprawie ogloszell ia kOllkllrsu lUI s/(lIIow;sko d),rektorll Szkoly Podslawowej 
iUl. Jalta Brot/eckiego IV Polesiu 

Na podstawic m1. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samomJdzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 20 18 r. poz. 994 z poin. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (tj. Oz. U. z 20 18 r. poz. 996 z p6in. zm.), 
oraz § 1 rozporz<}dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. W sprawie 
reguiaminu konkursu na stallowisko dyrek tora publicznego przedszkola. publicznej szkoly 
podstawowej, publicznej 5zkoly ponadpodstawowej lub publicznej plac6wki oraz Irybu praey 
komisji konkursowej (Oz. U. poz. 1587) zarz'ldzam, co nastc:puje: 

§ 1 
1. Oglasza siC; konkurs w celu wylonienia kandydata na stanowisko dyreklora Szkoly 

Podstawowej illl. Jana Brodeckiego w Poles iu. 
2. Trese ogloszenia 0 konkursie zawartn jest w zal<!czniku do niniejszego zarzqdzenia. 

§2 

Ogloszenie 0 konkursie zarnieszcza s i ~ w: 
I. Biuletynie Informacji Publicznej UrzC;du Gminy w Baboszewie. 
2. siedzibie Urzc;du Gminy Baboszewo (tabl ica ogloszen), 
3. na stronie intcmetowej www.gminababoszewo.pl. 

§3 
Wykonanie zarzqdzenia powierza si'r Kierownikowi Referatu Og6lno-

Administracyjnego i Zam6wicn Publicznych. 

§ 4 
ZarnJdzenic wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

mgr l"OIllUSZ Sobecki 



OG LOSZENIE 0 KONKURSI E 

W6jt Gminy Baboszcwo 

Zalqcznik 
do ZarUJdzenia nr 41'12018 

W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 26 czerwca 2018 T. 

oglasza konkurs na stanmvisko dyrcktora 
Szko ly Podstawowcj im. J ana Brodcckicgo w Poicsiu 

1. Organ prowadz'!cy szkol~ : Gmina Baboszewo, adres: ul. Warszawska 9a, 
09-130 Baboszewo. 

2. Nazv,'a i adres szkoly. ktorej dOlyczy konkurs: Szkola Podslawowa im. lana 
Brodeckiego w Polesiu, adres: Polesie 9, 09- 130 Baboszewo. 

3. Do konkursu moze przyst,!pic osoba, ktora spelnia wymagania okrdlone 
w rozporz,!dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
wyrnagari.. jakim powinna odpowiadac osoba zajmujqca stanowisko dyrektora oraz ilme 
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publ icznej szkole podstawowej, 
publ icznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placowce (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1597). 

4. Do konkursu moze przystqpic nauczyc iel mianowany lub dyp lomowany, kto ry spelnia 
i,!cznie nast~pujqce wymagania: 

1) posiada wyksztalcenie wyzsze i tytul zawodowy magister, magister inzynier 
lub rownofzc;:dny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwali fikacje 
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszko1u, szkole 
lub placowce; 

2) UkOl1cZyl studia wyzsze lub studia podyplomowe, z zakresu zarz'!dzania 
alba kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz'ldzania oswiatC} prowadzony zgodnie 
z przepisarni w sprawie plac6wek doskonalenia nauczycieli; 

3) posiada co najmniej pi~cioletni staz pracy pedagogicznej na stanowisku 
nauczyciela lub pilfcio letni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela 
akademickiego; 

4) lIzyska1 : 
a) co naj mniej dobr,! ocenl( pracy W okres ie ostatnich pi~ci u lat pracy lub 
b) pozytywnC} oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku alba 
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywnC} oceny pracy 

w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyzszej 
- przed przysl<!pien iem do konkursu na stanowisko dyrektora; 

5) spelnia warunki zdrowotne niezb~dne do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym; 

6) rna peln,! zdolnosc do czynnosci prawnych i ko rzysta z pelni praw publicznych; 
7) nie byl prawomocnie ukarany kar,! dyscyplinarn<'!, 0 ktorej mowa wa11. 76 ust. 

1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 f. - Karta Nauczyciela (t.j. Oz. U. z 2018 r. 

poz. 967), a w przypadku nauczyc iela akadernickiego - kanl dyscyplinam,!. 
o ktorej mowa \v art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 
o szkolnictwie wyzszym (t.j. Oz. U. z 2017 r. poz. 2183 z poin. zm.), 
oraz nie toczy si~ przeciwko niemu post~powan ie dyscyp linarne; 

8) nie byl skazany prawornocnym wyrokiem za umyslne przestypslwo lub umyslne 
przestypstwo skarbowe; 



9) nie toczy siy przeciwko memu posttrpowanie 0 przestypstwo sClgane 
z oskarzenia publicznego; 

10) nie by} karany zakazem pelnienia funkcji zwi<}zanych z dysponowanicm 
srodkami publicznymi, 0 ktorym mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypl iny 
finansow publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z pozn. zm.); 

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomosc j((zyka polskiego poswiadczon<} 
na zasadach okres lonych w ustawie z dnia 7 pazdziernika 1999 r. 0 j((zyku 
polskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

5. Do konkursu moze przyst<}pic rowniez nauczyciel mianowany lub dyplomowany, kt6ry: 
i) posiada wyksztaJcenie wyzsze tytul zav./Odowy iicencjat, inzynier 

lub rownorzydny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje 
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole 
podstawowej. oraz 

2) spelnia wyrnagania okrdlone w ust. 4 pkt 2-11. 
6. Do konkursu moze przyst<}pic r6wniez osoba nieb((d<}ca nauczycielem, kt6ra spelnia 

lqcznie nastypuj<}ce wymagania: 
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym ze wymog tcn nie dotyczy obywateli 

panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, panstw czlonkowskich Europejskiego 
Porozumienia 0 Woinym Handlu (EFTA) - stron umowy 0 Europejskirn 
Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej; 

2) posiada wyksztalcenie wyzsze i tytul zawodowy magister, magister inzynier 
lub r6wnorz~dny; 

3) posiada co najmniej piycioietni staz pracy, w tym co najmniej dwuletni staz 
pracy na stanowisku kierowniczym; 

4) nie toczy siy przeciwko niej post<;:powanie 0 przest<;:pstwo scigane z oskarzenia 
publicznego lub post<;:powanie dyscyplinarne; 

5) spelnia wymagania okrdlone w ust. 4 pkt 2, 5, 6, 8, 10 ill. 
7. Oferty osob przvstcpujacych do konkursu powinny zawierac: 

I) uzasadnienie przystqpienia do konkursu wraz z koncepcjCJ funkcjonowania 
i rozwoju Szkoly Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu; 

2) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej , zawierajCJcy w szczeg61nosci 
informacjtr 0: 

stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo 
stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo 
stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku 
osoby niebydCJcej nauczycielem; 

3) oswiadczenie zawierajqce nast<;:puj'lce dane osobowe kandydata: 
imiy (imiona) i nazwisko. 
daty i miejsce urodzenia, 
obywatelstwo, 
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 

4) poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie dokumentow 
potwierdzajCJcych posiadanie wymaganego stazu pracy, 0 ktorym mowa 
w pkt 2, swiadectwa pracy, zaswiadczenia 0 zatrudnieniu lub inne dokumcllty 
potwierdzajqce okres zatrudnienia; 

5) poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalami kopie dokumentow 
potwierdzajqcych posiadanie wymagancgo wyksztalcenia, w tym dyploll1u 
ukonczenia studi6w wyzszych lub swiadechva ukonczenia studiow 



podyplomowych z zakresu zarZ<Jdzania albo swiadectwa ukonczenia kursu 
kwalifikacyjnego z zakresu zarz,!dzania oswiat'!; 

6) poswiadczon,! przez kandydata za zgodnose z oryginalem kopi~ dokumentu 
potwierdzaj,!cego znajomosc j'tzyka polskiego, 0 kt6rym mowa w ustawie 
z dnia 7 pazdziernika 1999 r. 0 j'tzyku polskim (t.j. Dz. U. z 2018 f. poz. 931) -
w przypadku cudzozielllca; 

7) poswiadczon,! przez kandydata za zgodnosc z oryginalelll kopi<;: zaswiadczenia 
lekarskiego 0 braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stano wi sku kierowniczym; 

8) oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy si~ post'tPowanie 
o przest~pstwo scigane z oskarzenia publicznego lub post'tPowanie 
dyscyplinarne; 

9) oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawolllocnym wyrokiem 
za umyslne przest<;:pstwo lub umyslne przest'tpstwo skarbowe; 

10) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji 
zwi,!zanych z dysponowaniem srodkami publicznymi, 0 ktorym mowa 
wart. 31 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci 
za naruszenie dyscypliny finansow publicznych (t.j . Dz. U. z 2017 r. paz. 1311 
z p6in. zm.); 

11) oswiadczenie 0 dopelnieniu obowi,!zku, 0 kt6rym mowa wart. 7 ust. 1 
i 3a ustawy z dnia 18 pazdziernika 2006 r. 0 ujawnianiu infonnaeji 
o dokumentaeh organ6w bezpieczetlstwa panstwa z lat 1944-1990 oraz treSci 
tych dokumentow (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z poin. zm.) - w przypadku 
kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.; 

12) poswiadezonq przez kandydata za zgodnose z oryginalem kopi't aktu nadania 
stopnia nauczyeie la mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku 
nauczyciela; 

13) poswiadezonq przez kandydata za zgodnose z oryginalem kopiy karty oeeny 
praey lub oeeny dorobku zawodowego - w przypadku nauezyciela i nauezyciela 
akademickiego; 

14)oswiadezenie, ze kandydat nie byl karany kar,! dyscyp linarn'!, 0 ktorej mowa 
wal1. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyeiela (tj. Oz. U. 
z 20 18 r. poz. 967) lub wart. 140 ust. 1 uSlawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 
o szkolnietwie wyzszym (t.j. Oz. U. z 2017 r. paz. 2183 z p6i.n. zm.) -
w przypadku nauezyciela i nauczyciela akademiekiego; 

15) oswiadczenie, ze kandydat ma peln,! zdolnose do eZYIU10sci prawnyeh i korzysta 
\V pelni z praw publieznyeh; 

16)oswiadezenie, ze kandydat wyraza zgod~ na przetwarzanie swoich danych 
osobowych zgodnie z ustaw'! z dnia 10 maja 2018 r. 0 oehronie danych 
osobowych (Oz. U. z 20 18 r., poz. 1000) w celach przeprowadzenia konkursu 
l1a slanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej im. lana Brodeckicgo w Polesiu. 

8. Oferty nalezy skladac, w terminie do dnia 11 linca 2018 r. do godz. 12:00, pocztq 
na adres: Urzqd Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9a, 09-130 Baboszewo, 
lub osobiscie w sekretariacie Urzt;du Gminy w Baboszewie, pok. nr 4. W przypadku 
nadeslania oferty poeztq decyduje data \vplywu do Urzydu. Oferta winna bye zlozona 
w dwoch zamknietvch kopertach. Kopcrla zewm;trL.l1a z dopiskiem ItKonkurs 
na stanowisko Ovrcktora Szkolv Podstawowcj im. "ana Brodcckicgo w Polesiu ". 
Koperta we"\vnetrzna winna bye dodalkowo oznaezona adresem zwrotnvm i llUlllerem 
telefonu. 

9. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Wojta Gminy Baboszewo. 



10. 0 tefmillie i miejscu przeprowadzenia post~powania konkufsowego kandydaci zostan'l 
powiadomieni pisemnie. 

11. Na UJdanie W6jta Gminy Baboszewo kandydat obowi(Jzany jest przedstawic oryginaly 
dokumentow. 0 ktOfych mowa w ust. 4 pkt 4·7, 12.13. 

i2. przed przyst~pieniem do fozmowy z kalldydatem dopuszczonym do postfTpowania 
kOllkursowego komisja konkursowa ma pra\vo zJtdac przedstawienia dowodu 
osobistego kandydata Iub innego dokumentu potwierdzaj(Jcego jego toz.samosc 
oraz posiadane obywatelstwo. 

WO,J% 
5o/JevU~ lomWYl 

mgr TOlflas'Z Sobecki 


