
ZARZJ\DZENIE NR 0050. 1012020 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 22 lipca 2020 r. 

IV spralVie ogioszellia kOllkllrslllla stallolVisko dyrektora Przedszkola IV BaboszelVie 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(t.j. Oz. U. z 2020 r. poz. 713 z pain. 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 (t.j. Oz. U. z 2020 r. poz. 910 z p6Zn. zm.), 
oraz § I rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly 
podstawowej, publicznej szkoly ponadpodstawowej lub publicznej placowki oraz trybu pracy 
komisji konkursowej (Oz. U. 2017 poz. 1587 z pain. zm.) zarzqdzam, co nastypuje: 

§ 1 

1. Oglasza siy konkurs w celu wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola 
w Baboszewie, adres: Baboszewo ul. lA. Brodeckich 4a, 09-130 Baboszewo. 

2. Trese ogloszenia 0 konkursie zawarta jest w zalqczniku do niniejszego zarzqdzenia. 

§2 

Ogloszenie 0 konkursie zamieszcza siy w: 
I. Biuletynie Infonnacji Publicznej Urzydu Gminy w Baboszewie, 
2. siedzibie Urzydu Gminy Baboszewo (tablica ogloszeiJ.), 
3. na stronie intemetowej www.gminababoszcwo.pl. 

§3 

Wykonanie zarzqdzenia powierza siy Kierownikowi Referatu Organizacyjnemu. 

§ 4 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



OGLOSZENIE 0 KONKURSIE 

Wojt Gminy Baboszewo 

Zal~eznik 

do Zarz~dzenia Nr 0050.0 )2020 
W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 22 lipea 2020 r. 

oglasza konkurs na stanowisko dyrektora 
Przedszkola w Baboszewie 

1. Organ prowadz'!cy plac6wk<;: Gmina Baboszewo, adres: ul. Warszawska 9a, 
09-130 Baboszewo. 

2. Nazwa i adres plac6wki , kt6rej dotyczy konkurs: Przedszkole w Baboszewie, adres: 
Baboszewo ul. lA. Brodeckich 4a, 09-130 Baboszewo. 

3. Do konkursu moi e przyst,!pic osoba, kt6ra spelnia wymagania okreslone 
w rozporz,!dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia II sierpnia 2017 r. w sprawie 
wymagail, jakim powinna odpowiadac osoba zajmuj,!ca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej , 
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej plac6wce (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1597). 

4. Do konkursu moie przyst,!pic nauczyciel mianowany lub dyplomowany, kt6ry spelnia 
I,!cznie nast<;puj,!ce wymagania: 

1) posiada wyksztalcenie wyisze i tytul zawodowy magister, magister iniynier 
lub r6wnorzc;dny, Ofaz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje 
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole 
lub plac6wce; 

2) ukonczyl studia wyisze lub studia podyplomowe, z zakresu zarz,!dzania 
albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz,!dzania oswiat'! prowadzony zgodnie 
z przepisami w sprawie plac6wek doskonalenia nauczycieli; 

3) posiada co najrnniej pic;cioletni stai pracy pedagogicznej na stanowisku 
nauczyciela lub pic;cioletni stai pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela 
akademickiego; 

4) uzyskal: 
a) co najrnniej dobr,! ocenc; pracy w okresie ostatnich piyciu lat pracy lub 
b) pozytywn,! ocen<; dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo 
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywn,! ocenc; pracy 

w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyiszej 
- przed przyst,!pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora; 

5) spelnia warunki zdrowotne niezbydne do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym; 

6) rna peln,! zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni praw publicznych; 
7) nie byl prawomocnie ukarany kar,! dyscyplinarn'!, 0 kt6rej mowa wart. 76 ust. 

I ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2215 z pM. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - kar,! 
dyscyplinarn'l, 0 kt6rej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -
Prawo 0 szkolnictwie wyiszym (t.j . Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z pMn. zm.), 
oraz nie toczy siC; przeciwko niemu post<;powanie dyscyplinarne; 

8) nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przest<;pstwo lub umyslne 
przestc;pstwo skarbowe; 



9) nie toczy siy przeciwko l11emu postypowanie 0 przestypstwo scigane 
z oskarzenia publicznego; 

10) nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiijzanych 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 
finansow publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z pozn. zm.); 

11) w przypadkll cudzoziemca - posiada znajomosc jyzyka polski ego poswiadczonij 
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 7 pazdziernika 1999 r. 0 jyzyku 
polskim (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1480). 

5. Do konkursu moze przystijpic rowniez nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ktory: 
I) posiada wyksztalcenie wyzsze i tytul zawodowy licencjat, inzynier 

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

2) spelnia wymagania okreslone w ust. 4 pkt 2-1l. 
6. Do konkursu moze przystijpi6 rowniez osoba niebydijca nauczycielem, ktora spelnia 

lijcznie nastypujijce wymagania: 
I) posiada obywatelstwo polskie, z tym ze wymog ten nie dotyczy obywateli 

panstw czlonkowskich Unii Europejskiej , panstw czlonkowskich Europejskiego 
Porozllmienia 0 Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy 0 Europejskim 
Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej; 

2) posiada wyksztalcenie wyzsze i tytul zawodowy magister, magister inzynier 
lub rownorzydny; 

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

4) nie toczy sior przeciwko niej postc;powanie 0 przest;:pstwo scigane z oskarzenia 
publicznego lub postypowanie dyscyplinarne; 

5) spelnia wymagania okreslone w ust. 4 pkt 2, 5, 6, 8, 10 ill. 

7. Wymagane dokumenty: 

Oferty os6b przystepui!!cych do konkursu powinny zawierac: 
I) uzasadnienie przystqpienia do konkursu wraz z koncepcjq funkcjonowania 

i rozwOjll Przedszkola w Baboszewie; 
2) zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej , zawierajqcy w szczegolnosci 

informacjy 0 : 

- stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo 
- stazu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo 
- stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowiskll kierowniczym - w przypadkll 

osoby niebydqcej nauczycielem; 
3) oswiadczenie zawierajqce nastypujqce dane osobowe kandydata: 

- imiy (imiona) i nazwisko, 
- daty i miejsce urodzenia, 
- obywatelstwo, 
- miej sce zamieszkania (adres do korespondencji); 

4) poswiadczone przez kandydata za zgodnos6 z oryginalem kopie dokumentow 
potwierdzaj"cych posiadanie wymaganego stazu pracy, 0 ktorym mowa 
w pkt 2, swiadectwa pracy, zaswiadczenia 0 zatrudnieniu lub ilme dokumenty 
potwierdzaj"ce okres zatrudnienia; 



5) poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginaiami kopie dokument6w 
potwierdzajqcych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu 
ukonczenia studi6w wyzszych lub swiadectwa ukol\czenia studi6w 
podyplomowych z zakresu zarzqdzania albo swiadectwa ukonczenia kursu 
kwalifikacyjnego z zakresu zarzqdzania oswiatq; 

6) poswiadczonq przez kandydata za zgodnosc z oryginaiem kopiy dokumentu 
potwierdzajqcego znajomosc jyzyka polski ego, 0 kt6rym mowa w ustawie 
z dnia 7 pazdziernika 1999 r. 0 jyzyku polskim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 
z p6in. zm.) - w przypadku cudzoziemca; 

7) poswiadczonq przez kandydata za zgodnosc z oryginaiem kopiy zaswiadczenia 
lekarskiego 0 braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stanowisku kierowniczym; 

8) oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy siy postypowanie 
o przestypstwo scigane z oskarzenia publicznego lub postypowanie 
dyscyplinarne; 

9) oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem 
za umyslne przestypstwo lub umyslne przestypstwo skarbowe; 

10) oswiadczenie, ze kandydat nie byi karany zakazem pdnienia funkcji 
zwiqzanych z dysponowaniem srodkami publicznymi, 0 kt6rym mowa 
w art. 31 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci 
za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 
z p6i n. zm.); 

II) oswiadczenie 0 dopeinieniu obowiqzku, 0 kt6rym mowa wart. 7 ust. I 
i 3a ustawy z dnia 18 pazdziernika 2006 r. 0 ujawnianiu informacji 
o dokumentach organ6w bezpieczenstwa panstwa z lat 1944-1990 oraz tresci 
tych dokument6w Ct.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z p6zn. zm.) - w przypadku 
kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. ; 

12) poswiadczonq przez kandydata za zgodnosc z oryginaiem kopiy aktu nadania 
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku 
nauczyciela; 

13) poswiadczonq przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopiy karty oceny 
pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela 
akademickiego; 

14) oswiadczenie, ze kandydat nie byi karany karq dyscyplinarnq, 0 kt6rej mowa 
wart. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karla Nauczyciela Ct.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2215 z p6in. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 
r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (t.j . Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z p6Zn. zm.) -
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 

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

16) oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgody na przetwarzanie swoich danych 
osobowych zgodnie z ustawq z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych 
osobowych CDz. U. z 2019 r., poz. 1781) w celach przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko dyrektora Przedszkola w Baboszewie. 

8. T ermin i sposob skladania ofert: 

1) Oferty nalezy skladac, w terminie do dnia 5 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00, pocztq 
na adres: Urzqd Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9a, 09-130 Baboszewo, 
lub osobiscie w Urzydzie Gminy w Baboszewie, Kancelaria Og6lna. W przypadku 



nadeslania oferty poczt'l decyduje data wplywu do Urzydu. Oferta winna bye zlozona 
w dw6ch zamknietych kopertach. Koperta zewnetrzna z dopiskiem "Konkurs 
na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Baboszewie ". Koperta wewnetrzna winna 
bye dodatkowo oznaczona adresem zwrotnym i numerem telefonu. 

2) W postaci elektronicznej na adres lU'zad[a)gminababoszewo.pl lub jako pismo 
w systemie ePUAP do podmiotu publicznego 0 nazwie Urz'ld Gminy Baboszewo 
(ul. Warszawska 9a, 09-130 Baboszewo) oferta skladana w postaci elektronicznej oraz 
elektroniczne kopie dokument6w wymaganych jako zal'lczniki do oferty powinny bye 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP, 

3) Za term in zlozenia oferty uznaje siy daty wplywu do Urzydu Gminy Baboszewo, 
ul. Warszawska 9a, 09-130 Baboszewo 

4) Oferty, kt6re wplyn'l po terminie wskazanym w punkcie 1 nie byd'l rozpatrywane. 

9. Informacje 0 sposobie powiadomienia kandydat6w 0 terminie i miejscu 
post~powania konkursowego: 

o terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej przewodnicz'lcy komisji, powolanej 
przez W6jta Gminy Baboszewo w celu przeprowadzenia konkursu, powiadomi nie pMniej 
niz na 7 dni przed tenninem konkursu pisemnie lub w postaci elektronicznej , w przypadku 
zlozenia przez kandydata oferty w tej postaci. 

10. Informacje dodatkowe: 

1) Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez W6jta Gminy Baboszewo. 
2) Na z'ldanie W6jta Gminy Baboszewo kandydat obowi')Zany jest przedstawi6 oryginaly 

dokument6w, 0 kt6rych mowa w ust. 4 pkt 4-7,12,13. 
3) Przed przyst'lpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postypowania 

konkursowego kOl11isja konkursowa ma prawo z'ldae przedstawienia dowodu 
osobistego kandydata lub innego dokul11entu potwierdzaj'lcego jego tozsal11ose 
oraz posiadane obywatelstwo. 

I I. Termin rozpocz«;cia pracy: 

1 wrzesnia 2020 r. 

w~ 
mgr ini. Bogdan Ja~':\).lruszeWS.li 


