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Zalqcznik do ZARZ{DZENIA Nr

8Ll20t8

W6jta Gminy Leszno
z dnia 24 maja 2018 roku

W6JT GMINY LEszNo
OGIASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Nr 1 im. Le5nych Skrzat6w

1.

w Lesznie

Do konkursu mo2e przystqpii osoba, kt6ra spetnia wymagania okre5lone

w

I

1, 5 2 i 5 6

oraz 9 L2 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1-1 sierpnia 2017 roku w
sprawie wymaga6, jakim powinna odpowiadai osoba zajmujAca stanowisko dyrektora

oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole
podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej plac6wce
(Dz. U.
2.

z20t7r. poz.7597).

Zgodnie z 5 1 ust. 2 pkt 4 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia L1- sierpnia
20L7r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
Przedszkola, publicznej szkoty podstawowej, publicznej szkoty ponadpodstawowej lub

publicznej plac6wki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U z 2077r. poz. L5871,
oferty os6b przystqpujqcych do konkursu muszE zawierai:

a)

uzasadnienie przystqpienia do konkursu oraz koncepcjq funkcjonowania
publicznego przedszkola,

b)

2yciorys

z opisem przebiegu pracy zawodowej,

zawierajacego

w

i

rozwoju

szczeg6lnoici

informacjq o:
sta2u pracy pedagogicznej

- w przypadku

nauczyciela albo

sta2u pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

sta2u pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym

-

w przypadku

osoby niebqdqcej nauczycielem,
c)

o6wiadczenie zawierajqce nastqpujqce da ne osobowe kandydata

:

imiq (imiona) i nazwisko,
datq i miejsce urodzenia,
obywatelstwo,
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d)

po6wiadczonych przez kandydata za zgodno i z oryginalem kopii dokument6w
potwierdzajqcych posiadanie wymaganego sta2u pracy, o kt6rym mowa w lit, b:

Swiadectw pracy, za5wiadczef
e)

o

zatrudnieniu

potwierdzajqcych okres zatrud nienia,
po6wiadczonych przez kandydata za zgodno5i

lub innych dokument6w

z oryginafem kopii dokument6w

potwierdzajqcych posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym dyplomu
ukoticzenia studi6w wy2szych lub Swiadectwa ukofczenia studi6w podyplomowych

z zakresu zarzAdzania albo 5wiadectwa ukodczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarzqdzania o5wiatq,

f)

po6wiadczonej przez kandydata za zgodno5i z oryginalem kopii dokumentu
potwierdzajacego znajomoSc jqzyka polskiego, o ktorym mowa w ustawie z dnia 7
pa2dziernika 1999 r. o jqzyku polskim (Dz.U. z 2Ot8 r. poz. 931) - w przypadku
cudzoziemca,

s)

po6wiadczonej przez kandydata za zgodno i z oryginalem kopii za5wiadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskaza6 zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym,

h)

i)

i)

k)

)

oSwiadczenie,

2e

przeciwko kandydatowi

nie toczy siq

postqpowanie

o przestqpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub postqpowanie dyscyplinarne,
o5wiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umy6lne
przestqpstwo lub umy5lne przestgpstwo skarbowe,
oiwiadczenie, 2e kandydat nie byf karany zakazem peinienia funkcji zwiqzanych z

dysponowaniem Srodkami publicznymi, o kt6rym mowa w art. 3L ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno6ci za naruszenie dyscypliny
finans6w publicznych (Dz.U. z2OL7 r. poz. I3tLzezm.),
po6wiadczonq przez kandydata za zgodnoic z oryginatem kopiq aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
po5wiadczonq przez kandydata za zgodnoic z oryginalem kopiq karty oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,

m) o6wiadczenie,

n)
3,

2e kandydat nie byt prawomocnie ukarany karq dyscyplinarnq,

o kt6rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia L982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz.U. z2Ot8 r. poz. 967) lub w art. 140 ust. L ustawy z dnia 27 lipca20O5 r. - Prawo
o szkolnictwie wyzszym (Dz.U, z 2OL7 r. poz. 2183, ze zm.) - w przypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o5wiadczenie, 2e kandydat ma pelnq zdolno5i do czynno6ci prawnych i korzysta
z pelni praw publicznych;

Oferty naleiy skfada6 w Sekretariacie Urzqdu Gminy Leszno Aleja Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno, pok6j nr 30, w zamkniqtych kopertach z podanym adresem zwrotnym i
numerem telefonu oraz dopiskiem ,,Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Publicznego Przedszkola Nr f. im. Le5nych Skrzat6ww Lesznie" wterminie 2tdni od dnia
ukazania siq ogfoszenia na:

tablicy ogfoszeri Urzqdu Gminy Leszno Aleja Wojska Polskiego21-i na stronie
internetowej Gminy Leszno - www.gminaleszno.pl
4.

Dopuszcza siq zto2enie ofert w postaci elektronicznej. Oferta sktadana w postaci
elektronicznej powinna byi opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierai elektroniczne kopie
dokument6w wymaganych jako zatqczniki do oferty.

Na 2qdanie organu prowadzqcego publiczne przedszkole, publicznq szkotq lub publicznq
plac6wkq kandydat jest obowiAzany przedstawii oryginaty dokument6w, o kt6rych mowa w
ust. 2 pkt 4 lit. d-g, k i l.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powotana przez W6jta Gminy Leszno.

O terminie

i miejscu przeprowadzenia

powiadomieni indywidualnie.

postqpowania konkursowego kandydaci zostanq

