OGt..OSZENIE 0 KONKURSIE NA STNOWISKA
DYREKTOROW SZKOt..
W6jt Gminy Damnica oqlasza konkurs na stanowisko dyrektor6w
Zespof6w Szkol w Damnicy, Damnie i Zag6rzycy.
1.
Do konkursu moqa przystaplc nauczyciele mianowani lub dyplomowani
spelniajacy przewidziane prawem wymagania kwalifikacyjne:
1) Ukonczyl studia wytsze magisterskie lub wytsze zawodowe i posiada
przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w szkole;
2) Ukoriczyl studia wytsze lub studia podyplomowe z zakresu zarzadzania albo
kurs kwalifikacyjny z zakresu zarzadzania oswiata, prowadzony zgodnie z
przepisami w sprawie plac6wek doskonalenia nauczycieli;
3) Posiada co najmniej piecioletni stat pracy pedagogicznej na stanowisku
nauczyciela lub piecioletni stat pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela
akademickiego ;
4) W okresie pieciu lat bezposrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora
uzyskal co najmniej dobra ocene pracy w przedszkolu, szkole lub plac6wce , a
w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywna ocene pracy w okresie
ostatnich czterech lat pracy w szkole wyzszej jezeli stanowisko dyrektora
obejmuje bezposrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyzszej, albo w
okresie roku bezposrednio przed przystqpieniem do konkursu na stanowisko
dyrektora uzyskal pozytywna ocene dorobku zawodowego;
5) Posiada zaswiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazari zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) Nie byJ karany kara dyscyplinarna, 0 kt6rej mowa w art.76 ust. 1 z dnia 26
stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U . z 2006 r. Nr 97, poz . 674 z
pozn. zm .) oraz nie toczy sie przeciwko niemu postepowanie dyscyplinarne ;
7) Nie byl karany za przestepstwo popelnlone umyslnie oraz nie toczy sie
przeciwko niemu postepowanie karne;
8) Nie byt karany zakazem pelnlenia funkcji kierowniczych zwiazanych z
dysponowaniem srodkarni publicznymi, 0 kt6rym mowa w art31 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 oopowiedzialnosci za naruszenie
dyscypliny finans6w publicznych ( tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z pozn.
zm.)


2.

Oferty kandydat6w powinny zawierae:
1) Uzasadnienie przystqpienia do konkursu wraz z koncepcja funkcjonowania i
rozwoju szkoly:
2) iyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawlerajacyrn w szczeqolnosci
informacje 0 statu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub statu
pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz
dokumenty potwierdzajace posiadanie wymaganego wyksztakenia;

4) Dyplom ukoriczenia studi6w wyzszych oraz dokumenty potwierdzajqce
posiadanie wymaganego stazus pracy, wyksztatcenia i przygotowania
zawodowego - w przypadku osoby nie bedacej nauczycielem;
5) Dyplom ukoriczenia studi6w wyzszych lub podyplomowych z zakresu
zarzadzania alba zaswiadczenie a ukoriczeniu kursu kwalifikacyjnego z
zakresu zarzadzania oswiata:
6) Ocene pracy, a kt6rej mowa w §1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagari jakim powinna
odpowiada6 osoba zajrnujaca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze, w poszczeg61nych typach szkol i plac6wek ( Dz.U. z 2003 r. Nr
89, paz . 826 z pozn. zm.)
7) Zaswiadczenie lekarskie a braku przeciwwskazari zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) Oswiadczenie, ze kandydat nie by! karany kara dyscyplinarna, a kt6rej mowa
wart. 76 ust.1 ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, paz. 674 z pozn, zm.) oraz nie toczy sie przeciwko niemu
postepowanie dyscyplinarne;
9) Oswiadczenie ze kandydat nie byt karany za przestepstwo popelnione
urnyslnle oraz nie toczy sle przeciwko niemu postepowanie karne;
10)Oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji
kierowniczych zwiqzanych z dysponowaniem srodkarni publicznymi, a kt6rych
mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. a
odpowiedzialnosci za naruszanie dyscypliny finans6w publicznych (tj. Dz.U. z
2005r. Nr 14, paz. 114, z pozn. zm.);
11)Oswiadczenie, ze kandydat wyraza zqode na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. a ochronie danych
osobowych ( tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, paz. 926 z pozn. zm.) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
12)Poswiadczenie zlozenia oswiadczenia lustracyjnego.
3.

Oferty wraz z dokumentami nalezy skladac w Urzedzle Gminy w
Damnicy, ul. G6rna 1, pok. Nr 1, w zarnknietych kopertach z podanym
adresem zwrotnym i dopiskiem:
- " Konkurs na Dyrektora Zespolu Szkol w Damnicy"
- " Konkurs na Dyrektora Zespolu Szkol w Damnie"
- " Konkurs na Dyrektora Zespolu Szkol w Zag6rzycy"
W terminie 14 dni od dnia ukazania sle oqloszenla, tj. do 02 czerwca
2008 r. do godz. 15 30 •


4.

Konkurs przeprowadzi
Gminy Damnica.

5.

0 terminie i miejscu przeprowadzenia postepowanla konkursowego

komisja konkursowa powolana przez W6jta

kandydaci zostana powiadomieni indywidualnie.
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