
Prezydent Miasta Wodzistawia s|ąskiego ogłasza konkursy
na kandydatóW na stanowiska dyrektoróWl

. Dub|icznego Pzedszko|a n.2 u|' chopina 13 W Wodzislaw u Ś|ąsk:m'

. Zespołu szko|no.Pzedszko|nego nr 1 u|' Konwa|iowa 4 w Wodzisławiu s|ąskim.

'1' Do konkursu może przystąpió osoba' która spełn]a Wymagania ok€ślone W $ 1' s 2' s 3 is 5 Rozpo|ządzenia ['linistra Edukacji
Narodowej z dnia 27 paździemika 2009 r' W sprawie Wymagań' jakim powinna odpowiadaÓ osoba zajmująca stanowisko
dyl€klora oraz inne stanowisko kiercWnicze W poszczegó|nych typach publicznych szkoł i rodzajach publicznych p|acóWek ( Dz'
U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

2' Zgodniez$1ust'2pkt4Rozpo|ządzeniaMinistraEdukacjiNarodowejzdnia8kwietnia2010r'wsptawiercgu|aminukonkursu
na stanowisko dyrektora publicznej szkoły |ub pub|icznej p|acóWki oraz trybu pracy komisji konku|sowej ( Dz'U'
Nr60' poz' 373 ze zm.)' oferty osób pŹystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie pŻysĘpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i tozwoju pub|icznego przedszko|a' pub|icznej szkoły
|ub publicznej p|acóWki'

b) pośWiadczonąpęez kandydata za Zgodność z oryginałem kopię dowodu osobisiego Iub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz pośWiadczającego obywate|stwo kandydata,

c) życlorys z opisem pŻebiegu pracy zawodowej, zawierający W szczegó|ności informację o|
" stażu pracy pedagogicznej. W p|zypadku nauczyciela, a|bo
. stażu p|acy dydaktycznej- W przypadku nauczycie|a akademick]ego, a|bo
. stażu pmcy, Wtym stażu pracy na stanowisku kierowniczym. W przypadku osoby niebędącej nauczycie|em'

d) pośWiadczone przęz kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentóW potwierdzających posiadanie Wymaganego stażu
pracy, o którym mowa W pkt. c'

e) pośWiadczone pŻez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentóW potwierdzających posiadanie Wymaganego
Wykształcenia' W tym dypLom ukończenia studióW Wyższych lub świadectwo ukończenia studióW podyp|omowych
z zakresu zaŻądzania ośWiatąa|bo świadectwo ukończenia kursu kwa|iiikacyjnego z zakrcsu Zarządzania ośWiaą

0 zaśWiadczenie |ekarskie o braku pŻeciwwskazań zdrowotnych do Wykonywania prccy na stanowisku kielowniczym' v\ydane
pŻez lekarza medycyny pracy,

g) ośWiadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskażenia pub|icznego |ub
postępowanie dyscyp|ina|ne - W przypadku nauczycie|a' nauczyciela akademickiego i osoby niebędącej nauczycielem'

h) oświadczenie' że kandydat nie był skazany prawomocnym Wyroklern za umyś|ne przestępstwo |ub umyś|ne przestępstwo
sKarDowe,

i) ośWiadczenie' że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami pub|icznymi,
o którym mowa W ań' 31 ust' 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r' o odpowiedzla|ności za naruszenie dyscyp|iny linansóW
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013t.,p02.168),
ośWiadczenie o dopełnieniu obowiązku' o którym mowa w art' 7 ust. 1iust' 3a ustawy zdnia 18 pażdziernika 2006 r'
o ujawnianiu infomacji o dokumentach organóW bezpieczeństwa pańsh{a z |at 1944.1990 oraz treści tych dokumęntóW
( tekst jedno|ity Dz. U ' z 201 3 r', poz' 1 388 ) . W p|z ypadku kandydata na dyreKora publicznej szkoły,

k) pośWiadczone przez kandydata za zgodnośó z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczycie|a mianowanego |ub
dyp|omowanego. w p|zypadku osoby będącej nauczycie|em'

|) pośWladczoną przez kandydata za Zgodność z oryginałem kopię kańy oceny pracy |ub oceny dorobku zawodowego .
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

ł) ośWiadczenie' że kandydat nie był karany kaĘdyscyplinarną o kiórej mowa W ań.76 ust.1 usiawy z dnia 26 stycznia 1982r' .
Kańa Nauczycie|a ( tekstjedno|jty Dz' U' z 2014 r' poz' 191) a W przypadku nauczycie|a akademickiego . karą dyscyp|inarną
o której mowa W ań'140 us|'1 usiawy z dnia 27 |ipca 2005 r'. Prawo o szko|nictwie Wyższym (tekstjedno|ity Dz' U. z 20'12 r''
poz.572 ze zm.\.

m) ośWiadczenie' że kandydat ma pełnązdoLność do czynności plawnych i korzysta z pełni praw pub|icznych. W przypadku osoby
niebędącej nauczycie|em,

n) ośWiadczenie, że kandydat Wyraża zgodę na prfetwaŻanie danych osobotĄ}ch zgodn|e z ustawą z dn|a 29 sierpnia 1997r'
o ochronie danych osobowych (Dz.U.z2A14 t. paz.1182, ze zm.)wcelach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3' ofeńę na|eźy przesłać do: lJrzędu |\,4iasta Wodzisławia s|ąskiego u|' Bogumińska 1' 44.300 Wodzislaw Ś|ąsk'
|ub złożyó W Biulze obsługj K|jenta Uzędu |\,4iasta Wodzisławia s|ąskiego ul' Bogumińska 4b' W zamkniętej kopercie
z podanym adresem zwrctnym idopiskiem " Konkurs na stanowisko dyrekIorc'''-''' ( podać nazwę iadres placowkl której
kankurs dotyczy) w leminie do dnia 12 maja 2015 r. do godz, 15,15 (decyduje data wpwu).

KonkuIE przeprowadzą Komisje Konkursowe powołane przez Prezydenta lviasta Wodzisławia Ś]ąskiego'
o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidua|nie'
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