
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. U. 22017 r. poz. 1875 z p6Ln. zm.), oraz arl. 63 ust. l, 3, l0 w zwi4zku z art. 29 ust. I pkt 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz $ | rozporz4dzenia

Ministra Edukacji Narodowej zdnia ll sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na

stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej, publicznej szkoly
ponadpodstawowej lub publicznej plac6wki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. LI. z 2017 r.
poz. 15871 zarz4dzam, co nastqpuje:

$1

l. Oglasza sig konkurs w celu wylonienia kandydata na stanowisko dyrelctora Zespolu
Plac6wek Szkolnych im. Sw. Jana Pawla II w Przewloce.

2. Tre(6 ogloszenia o konkursie zawarta.ieslw zaLEczniku do niniejszego zarz4dzenia.

$2

Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoly okredla rozporz4d,zenie

Ministra Edukacii Narodowei z dnia 17 sierpnia 201 7 r. w sprawie regulaminu konkursu na

stanowisko dyektora publicznego przedszkola, publicmej szkolr podstawowej, publicmej szkoly
ponadpodstawowej lub publicmej plac6wki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. 22017 r. poz. 1587).

Ogloszenia o konkursie bgd4 umreszczone:

- na tablicy ogloszefi w Urzgdzie Miejskim,

- na stronie intemetowej Urzgdu Miejskiego w Parczewie,

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Parczewie,

- na tablicy ogloszefi Zespolu Plac6wek Szkolnych im. Sw. Jana Pawla II w Przewloce,

- na stronie internetowej Lubelskiego Kuratora O5wiaty.

$3

Wykonanie zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu OSwiaty i Kultury Urzgdu Miejskiego
w Parczewie.
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B RMZarzqdzenie wchodzi w Lrycie z dniem podpisania.

,n Pawel Kgdrachi



ZalEcznik do ZazEdzenta Nr 785 /18
Burmistrza Parczewa
z dnia 23 mqa 2018r

BURMISTRZ PARCZEWA

OGLASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

Zespolu Plac6wek Szkolnych im. Sw. Jana Pawla ll w Przewloce.

1. Do konkursu moze przystqpic osoba, kt6ra spelnia wymagania okre6lone w $1, g 3 i $6

oraz w g 12 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie wymagai, jakim powinna odpowiada6 osoha zajmtrjEca stanowisko dyrektora

oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole

podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placowce

(Dz. U. poz. 1597).

2. Zgodnie z g 1 ust. 2 pkt 4 tozpotzEdzenia Ministra Edukac,ji Narodowej z dnia 11

sierpnoa 2017 r- w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego

przedszkola, publicznej szkoly podstawowej, publicznej szkoiy ponadpodstawowej lub

publicznej plac6wki oraz trybu pracy kontisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), oferty os6b

przystgpujqcych do konkursu muszq zawierae .

a) uzasadnienie przystepienia do konkursu oraz koncepcje funkcjonowania

i rozwoju publicznego pzedszkola, publicznej szkoly lub publicznej plac6wki;

b) Zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajqcy w szczeg6lnoSci

informacjg o:

- stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- sta2u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku

osoby niebQdEcej nauczycielem,

c) oswiadczenie zawierajqce nastqpujqce dane osobowe kandydata:

- imiq (imiona) i nazwisko,

- data i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poSwiadczone przez kandydata za zgodnoSd z oryginalem kopie dokument6w

potvvierdzajEcych posiadanie wymaganego stazu pracy, o kt6rym mowa w lit.

b. 6wiadectw pracy, zaSwiadcze6 o zatrudnieniu lub innych dokument6w

potwierdzajqcych okres zatrudnienia,



e) poswiadczone przez kandydata za zgodno6c z oryginalem kopie dokument6w

potwierdzajqcych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu

ukorlczenia studi6w wyzszych lub Swiadectwa ukonczenia studi6w

podyplomowych z zaktesu zazadzania albo Swiadectwa ukonczenia kursu

kwalifikacyjnego z zakresu zarzEdzania o6wiatE,

f) po6wiadczonq przez kandydata za zgodnoSe, z oryginalem kopiq dokumentu

potwierdzajqcego znalomoSc jqzyka polskiego, o kt6rym mowa w ustawie z

dnia 7 pa2dziernika 1999 r. o jqzyki polskim (Dz. U.22011 t. poz. 224 i 455,

22015 r. poz. 1132otazz2017 r. poz. 60) w przypadku cudzoziemca,

g) poswiadczonE pzez kandydata za zgodno66 z oryginalem kopiq

zaSwiadczenia lekarskiego o braku pzeciwwskazari zdrowotnych do

wykonywanra pracy na stanowrsku kicrowniczym,

h) o6wiadczenie, Ze pz.eciwko kandydatowi nie toczy siq postgpowanie o

pzestepshvo Scigane z oskarZenia publicznego lub postgpowanie

dyscyplinarne,

i) oSwiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokienr za

umy6lne przestqpstwo lub umySlne przestqpstwo skarbowe,

j) oswiadczenia, o dopelnieniu obowiqzku, o kt6rym mowa w art. 7 ust. 1 i ust.

3a ustawy z dnia 18 pa2dziernika 2006 r. o ujawnieniu informacji o

dokumentach organ6w bezpieczeistwa pahstwa z lal 1944-1990 oraz treSci

tych dokument6w (Dz. U. z 2O17 r. poZ.2186 oraz z 2018 r. poz. 538, 650,

651 i730),

k) oswiadczenie, 2e kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji

zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami publicznymi, o kt6rych mowa w art.

31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoSci za

naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 i

2110),

l) poSwiadczonq przez kandydata za zgodnoSe z oryginalem kopie aktu nadania

stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku

nauczyciela,

m) poSwiadczonE przez kandydata za zgodnoSc z oryginalem kopie karty oceny

pracy lub oceny dorobku zawodowego - w pzypadku nauczyciela i

nauczyciela akademickiego,

n) o6wiadczenie, 2e kandydat nie by.l prawomocnie ukarany karq dyscyplinarnq,

o kt6rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia '1982 r. - Karta

Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) lub w art. 140 ust. 1 ustawy

z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy2szym (Dz. U. 2017 r.



poZ.2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, i 72O) - w przypadku

nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

o) oSwiadczenie, ze kandydat ma pelnE zdolno56 do czynnoSci prawnych

i korzysta z pelni praw publicznych

3. Oferty nale2y sklada6 do: Sekretariatu Urzqdu l\/iejskiego w Parczewie, ul.

Warszawska 24,21-2OO Parczew, lpiqtro, pok. 8, tel. (83) 355 12 24, w zamkniqtych

kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego idopiskiem

,,Konkurs na dyrektora" (podae nazwe i adres placowki, kt1rej konkurs dotyczy) w terminie do

dnia 14 czerwca 2O18 r.

4. Ogloszenie zostalo umieszczone:

a) na tablicy ogtoszei w Urzgdzie Miejskim w Parczewie,

b) na stronie internetowej Urzqdu Miejskiego w Parczewie

httD://www. parczew. com/index. php/dla-mieszkancowo losze n ia-i-ko m u n ikata

c) w Biuletynie lnformacji Publicznej Uzgdu Miejskiego w Parczewie,

d)na tablicy ogloszeh Zespolu Placowek Szkolnych im. Sw. Jana Pawla ll w Pzewloce,

e) na stronie internetowej Lubelskiego Kuratora OSwiaty.

5. Dopuszcza sie zlozenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta skladana w postaci

elektronicznej powinna by6 opatzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierad elektroniczne kopie

dokument6w wymaganych jako zalqczniki do oferty.

Na zEdanie organu prowadzqcego publiczne pzedszkole, publicznE szkolq lub publicznq

plac6wke kandydat jest obowiazany przedstawi6 oryginaly dokument6w, o kt6rych mowa

w pkt. 2lit. d-9, k i l.

Konkursy pzeprowadzi komisja konkursowa powolana pzez Burmistrza Parczewa.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postQpowania konkursowego kandydaci zostanE

powiadomieni indywidualnie.
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